
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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“Ὁ 

8 1. Αὐυοΐογοιη 1106}}} αἱ ᾿πβου θυ Πάτρια Κων- 99} ε.-Οοὰ 

σταντινουπόλεως ἴΑ1580 ΟὈαΙμυη ΠΟΙΏΣΠΒΙῚ πΘα6 ἀθοῖσηο 

αυϊηΐο, 8664. ἀθοῖηο βᾶθοῦϊο βουυ550 ΔΌΒΙπΟ ὉΠ ἀθοῖτη 8ΠΠΟῸΒ 

ἀθϑιλομβϑίγαθδϑιη ἴῃ ᾿Ῥχορτδιηχηδίθ ΟὝΧΩΠ 811 ΜααΑΧΊΤΩ1]18}61 

Μομδοθῃβ18..) Νοχωθῃ οηΐτη. θοΥρΊ Οοαϊπὶ ἱπυθηϊςαγ 80- 
Ἰυγὰ 1π ΟΟΟΙΟΙ τι8 Ο]85818 Β, αἱ ϑαπὺ ΟΙΔΠ6Β 8860}}}} ἀθοΙτηὶ 

υϊηδ οχύγθιῃὶ δυὺ βοσχὺ ἀθοϊσωϊς σϑὑυβιουθβ ΘΟ ]008 ΠΟΙΏΪΗΘ 

ϑιυοίου!β ΟαΥθηΐ, 15 Οχληΐρυβ Ὀγδοίοσ Β οὖ σϑαδοϊοποι (᾽, 
Ὧἃ6 αὺ8 ᾿πΐτα ἀρθοίυγ, αἱ πλι8 ἰτηρογαίου δϑογίυν Β451]}1υ5 1]. 

(976---1028) Ρ. 288, ὅ οἰβαὰθ ᾿δυᾶίθυβ οχίο!]δασ, αὖ 
ἴ8.0110 ΟΟ]]Πρσὰ8 60 τορηιϑηΐο ΟΡὰ8 6880 βουϊρίασηα. ἀοοθαϊύ, 

αὐοᾶ ». 264, 16 οἱ 284, 8 δἃηπὶ δαβουθυπίυγ, αὐἱ 

Ῥγδθίθγιθγαμῦ ἃ οομᾶϊξζο τηοπδβίοσιο τῶν Ῥωμαίου οὐ ἴδταρ]ο 
5. Βορθῖδο θσχϑίσχυοίο; αὐἱθὰβ 1ὔθα ἀθαποαυν δα ΤΟρΡΉ Τα 

Β451}}} Βυϊ]ρσαγοοϊᾶδο οὗ δῆηυτα Ρ. (Ἔχ. π᾿. 998. 

8 2. Ἰμηῆϊτηδοὸ ποῖΐδθ βουρίοσοῃθῃ 6880 1π40 ϑδρραγχοί, 

αυοα ο8, αι1δθ ΟΧ 8118 ΠΠΌΥῚΒ αἀθρυοιηρϑιῦ, Ῥθβϑιτηθ ΟΟΙη- 

Ροδϑυϊῦ πραὰΘθ οὐτᾶθ αρυϊῦ Ιἄθὴ ὈΪ8 ΘΠΔΙΤΆΥΘ οὗ 68 

ἰχϑηβουθγθ, αα80 δα ΟὈπδύδη  ΠΟρΡΟ] τα θἰβαιθ τηοπυτιθηΐδ 
ΤᾺ ΠΤη6 ΘΓ πο ϑηΐ, ουΐὰ8 ΟΘΠΘΥΒ βυπὺ Π 1---148, 80, 

81, 84, 92 οὐ οὀχοορίυσα ἀθ βυυοᾶϊβ Π8Δ. Αὐατθ Τρδρη δα 

Ραγίθιη ΡΥ ρυῖταὶ (1 1 --- 36) οὐ χυτί! (ΙΝ 1 --- 29) οχ 
Ἡρβυοθϊο ΠΙαΒΕ οὐ Αμόομγχαὶ Ναγγαύϊζοιθ ἂθ 83. βορδὴδ 
ὑὐδηϑου ρύδιη γ6] οχοουρίϑηη) 6886 τηδηϊξοβύαη θοῦ; αὐδθ 

ὯΟ οἰθδαι 

δοίδίο. 

Ὧδ δθοϊΟΙ 

ῬὈῸ8 Ῥ8.- 

αἰπὶ. 

1ὴ Βοϊύσᾶρε ζὰὺγ Τοχύρθβοβιομβίο ἀοὸσ Πάτοιυ πδικως. 
Μυθηοἤθη 1896. 

“οἷ 



ΙΝ ΡΕΔΕΕΒΑΤΙΟ. 

ΟΡυϑοῦ]α οὐχ ῬὈΓΊΟΥΘ [88010.]0 6] ΊΒΒθια, 888 ραγΐθϑ 1ὐθσχαι 
ΟΥΡῚΒ ΙΒ ΠΔΥΘ ΟΙὨ8.. ΕἸ δηλ ἰπ 60 το, αὐθιὰ βθουπᾶυπ 
ἸΠΒΟΙΊΡΒΙ -- Οὐθῃϊη ΠΌΣΗΘΙΊ ΠΙἸΌΥΟσαῚ ἃ τη6 ΔΙῚ 901: 
πθαὰθ 15 ΟΟΘΙΟΙδυ8 Θχϑίδηὐ -- ΡΒ. - ΟΟἀπὰ8 Ἰηϑρτιᾶ ΟΣ 
ρῬᾶγΐίο Παραστάσεις συντόμους χρονικάς (γ. Εδ80. 1 Ρ᾿. 19-- 
78) οὐ δἰξουυβ Απομγυοὶ 1106] υγὴ, αὐἱ Ρ]θπὰβ δχϑύδς ἢ 
οοὔϊοθ Ῥαγβιπο ἃ ΤΎΘΥΙΟ θατύο ), ἄμοοθβ βϑαυϊίυῦ: ὁχ ἴρϑ8ς 
᾿ἴῦχο Ῥαγαβίδϑβθοι. ϑυχωρίδθ βυπὺ Π 86 -- 100, 102, 102 ἃ, 
104--110, οχ Αποῦγηηο Τυθγίδηο, αὐ ρᾶγίοια 8] ἴϑύϑτηῃ 

Βὰ1 1061} οχ οἰϑάθιη Ῥαγαβδύαϑιθυβϑ δχοθχρβιύ, [1 1--- 84. 

98--44, 40, 47.---ὅ8, 66---71, 78---86.Ὀ δ'οα οὐχ ῬΆ. 
Οοαϊπυβ πὸπ ρῥϑιιοᾶ δ]10πᾶρθ δἀᾶογοῦ τηθπιογαύα αϊσπα οἱ 

Ὦδθο δααϊ αιηοθηΐδ, 51 βϑοσϑῦχση θα] βου, [8.0110 ΤΩΘΙΠΟΥ8 

ὀοαϊουτα οὐδβουγαΐα οϑϑοῦ, 6 τ αὐχὶ 6880 ἰούαπι ᾿ἸΌΓΌΠ,, 
40.815 ἴπ ΘΟὐϊολθα8 Ἰθριζαγ, οἄογθ. Ιάθιαῃ ἔθοὶ ἴῃ 1.1 49 -- 

40. ὕὉὐ δυΐθμι Ο]8γ6 ΘΟΡΊΉΟΒΟΙ ροββϑϑύ, αὐϊὰ ΟΧ 618 ΟΡΘΥΙῚ- 

Ὀυ8, αὐδὸ δὰ ποδίγϑιη δϑίδίθι Ῥϑυυθῃθχιηῦ, ΒΟΥΊΡΊΟΥ ΒΌχη- 

ῥδιδϑϑὺ, 085 ρᾶχίοβ μιδβι18 [ οὐ [[|1πο]8] οὖ ἱπ ποίϊβ δαοίογϑϑ 
ποΐδυν). Ἐοαυσα αἀποαὰθ 1. 6.ὄ αὶ 8ὅ--87, 48, 4θ8, 84--- 
θὅ, 72, 8, ΙΝ 80---,Ζὁ66 ἰοϊυμμαυθ ᾿ἰῦσασα ὑθγίλατη οΧχ 
ΘΏΓΟΙΠΔΟΟ 06] ΟὨΤΟΠΙΟΙΒ ἀθρογαϊθ ἀδϑυμιρία 6888 Ὑσ]- 

Β1Τ6116 οϑύ. 

8 8. Μυϊΐδο αὐἰᾶάθιη πϑυγδηίαῦ ᾿πϑρύϊδθ, α18]65 το ηῈ- 
ἽΙΛΘΩ ΙΒ ΓΒ δἰβηρθογθ βΒοϊθηῦ Βογηΐπθθ ἱπᾶοοῦὶ οὖ βϑαροτ- 

βυ 1081, ἔα 1118 Ῥγοΐθσα πα ἀθ πουρὶπῖθιυ8β Ἰοοογάτα, ἔθυ]ο 58, 

ἰσδάυπίυῦ ἂθ ᾿πρϑυαίουρυθ, ἱΥΩ15 ἀθ ΟὈμδίϑηϊιμο 

Μδρτπιο, υὖ ϊδίοτδ, γοῦὰμι ποι ταυ]ύαστα ἔγαοίβ 1πΔ6 ΟΒΡΘΓΘ 

Ῥοϑϑ1ιύ, ρ]υ8 μιἰδίογια ΒροΥβ 10η}18.Ὄ6 Αὖ τηϑρὴ] ταοχηθητὶ 

1) Ῥήορύ. ΟὨΪδὰ 1880. ΑἸ: οοάϊοθδ ϑαηῦ [,108.- ΤΙΒΟΒο μα, 
ΧΙΠ68-θ. οοα. ᾧ δυάδα δΔαΒιθτῦαΒβ, γαύῦο. Εορ. ὅαθο. 184 (0]]18 
ΤΩΟΙΉΘΗὔ,, ὨΌΡΟΙ 8' ϑιάῦγο οαϊΐαβ, Νέος ᾿Ελληνομνήμων 11 
Ρ 161 58αα.), ΡαΥΒῖη. στ. 2611. γιά. 860]. στ. 208. ΥΥ. Βοιίσὰρθ 
ΖῸΣ Τοχύροβοι. Ρ. 28 βα. 



ΡΕΑΒΒΑΤΙΟ. Υ 

Βα ΠΔΥΥΔΙΟμΟΒ δὰ ἰορορτδρῃίδιη Οοπδίδη πο .}}18 1]- 

Ἰυδίγαπάδϑη. Ὁ πα ἷο 11}10 δαβουιιῦαγ, αὐἱθὺβ 10018 

Ἰηοππτηθηΐα δἰύδ 5ἰπὶ, ᾿ΐα οΘμὐαηι ἔργθ 8ηπὶ5 ροϑὺ Ὀ]υσίτηδθ 
ῬΔΥΒΡΥΆΡΕΙ Δὺ Αποῦγχηο αὐοᾶδηλ ἰοροφτᾶρῖοθ αἸβροβιΐαθ 

Βυαηῦ, αὐ 6Χ ΑἸΒΡΟΒΙΟΠΘ ἴ[801]0 ΘΟ] ρΟΥΘ Ροββὶ8. αὐἃ 

Ρᾶχίθ υὐῦ]8 τηοπυχηθηΐα ἐαουϊηὐ. 

8 4. Ορυβ ΡΒ.- Οὐαϊπὶ ρϑυταυτβ σοαϊοῖθυ8 ἰγϑαϊθυγη 

Θϑὺ, αὰὦὰ 801100 ἸηΔρῚ8 ποῦ 86 αἰοσυαπί. Νοαὰθ θῃ11ὶ 
ΘϑΘάθηη ἴῃ ΟΟΟϊοθυ8 ῬΔΥΔΡΥΔΡΏΙ οχϑίδηῦ πϑᾶαὰθ ΘΌΠαθΠ) 

ογάϊποιι βουυδηῦ; δοοϑᾶϊί γαγϊθίδβ ἱπβουϊρίϊζοπυμα οὖ δοπ- 

ῥοχύαϑ: ἱπᾶθ 8611}  ἀἸβοοῦηὶ ροὐοθϑὺῦ, ΟἿ] Ο]8881] 81Πρ1}1 

ΘΟα 1605 ΔΒΟΥΙΘΠΑῚ βἱηΐ. 

8 ὅ. ΤΙῃ σοὐϊοθυβ, ατοβ Οἰδβδὶ ἃ αἰἰγίθαο, 1πϑουρίϊο 

οϑὺ 8αθὸ: Πάτρια (τῆς) Κωνσταντινουπόλεως καὶ πόϑεν 
ἐκλήϑη Βυζάντιον καὶ πόϑεν κατάγεται Βύξας. Ῥαῦ]υμι 

ἀμογυμπὺ Αταῦχοβ., Ῥαχβ 1784, ΝΙΘΟΙΒραγρ. [ποὶρὶὺ: Φασὶ 

μὲν ᾿Αργείους πρώτους (ρ. 18δ, 2). ἘΧρΙ]. ποιήσαντος ἐκεῖ 
καὶ ξενῶνα (ρ. 289, 9). Οοπίίϊποηὐ δαΐθια 1 ρῥγδϑίθ 48 ἃ 
(64 οἱ ὅθ ἀδβυπὶ ἴπ Α,), Π 1--81, 84--110, Πα, ΠῚ 
1- 47, 49 -- 140, 142 -- 21ὅ, ΤΥ. τυ ο185518 βυιπὺ ὁ0- 

α1608 ὨΪ: 

1. σιπάοθομ. ἰδέ. στ. 87, 5806. ΧΙΥΙΧΥ, ομασγί., ἀυαθυβ 
ΘΟ]υτηπΐ5 βοχιρύαϑ, ἃ Βαβροαυΐο Οὐρο]1 οιαρίαβ (Α,). Ηοὸ 
ὁοἄϊοθ ΗθβυοΒΣ Μ|1|681 Πάτρια Κἰίπόλεως ΘΟΜΟΠΘΥ 8180 
αϑβοῦϊὑὐ ΚΟΙ]ασὶα5 (ΘαρΡΡ]. δὰ Τιϑ. ὀομαη. 1 πα. 126). Ἐ. 
1" -- 407 οχϑίδηὺ Οτρίποβ; οχύγοιηο οδρὶδὶ (ΙΥ̓ 86) υὐ ἰρβ88 
αυοα86 ΔΒ ΟΡΘΙΪΒ ΒΟ απ Π806: Κατὰ μὴν τὸ ἑπτὰ 
καὶ δέκατον ἔτος τῆς βασιλείας ἰουστινιανοῦ κτλ. ΟΧΡΙ]. κίονα: 

ᾳυὰἂθ βυπὺ ἀοδυχηρίδ οχ Ζομαγα ΧΙ 6 ρ. 68 Ὁ. ϑοαυ!- 

ἰὰΣ ΟΒσοπίοοι Αὐγταθοπὶβ Πμοροἰμθίαθ, ἀθ αὰο Υ. ἀθ ΒΟΟΣ 

Βγ:. Ζοϊίβοιν. ΥἹ (1897) 276. Οοᾶοχ πϑρϑροπίου βοχυχόοον 

9)6 ἑοοᾶὲς 

Ὀπ8. 

ΟἸδβϑὶβ . 

δδὺύ. Α στο ἀοοίο, ἀαθαὶ Τιδιαθοῦζοσα ἤϑθο Ὁολνθῦχος 



ΥΙ ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ. 

ΤΩΔΥΡΊΗΙ 10 1116 ποίδθ ἰδία δαϑβουρίδθ δϑυπῦ, σνϑ]αὺ ἢ 8 

δὰ ΠΊ1: Ἐχρίαὺ ἴπ Μίθυυϑι] Θά]. 066. 

ῶ, Ῥαγίβίπιβ ρσταθοὺβ 1782 (οἸτη 8058, 8) 5866. ΧΤΙΥ͂, 
Βοιαγοῖπιβ (44). [π|{]οὸ ἀπυπὶ ἔο] απ ἄθοϑύ. [πὸ. Ε 1 
ϑρεψάσης αὐτὸν κατὰ τὴν ϑράκην (ΞΞρ. 4, 12). ϑ8υ}- 
βουϊρύυχα οϑὺ ἔ. 667: ᾿Ετελειώϑησαν τὰ πάτρια τῆς ϑεοφρου- 
ρήτου κωνσταντινουπόλεως ὥρα δ΄ τῆς νυκτός. 06 γχο]!- 
415 ρᾶχθθυβ οοαϊοὶ8 οἵ. Οταοπθ οδίδίοσυμι. Αἀβιριίυβ 
οδὺ ἃ Βαπᾶυχίο ἱπ Ππηρϑιῖο Ογίθηία!! (οοᾶθχ Βαρία8 27. 

3. Μομϑοθηβὶ8 ρΥ. 48 8800. ΧΥ͂Ι., ομαγί., οοπύποί ἔ. 885 

---8607᾽ τὰ ὀφφίκια, ἢ. 8675) -- 4147 ΟΥ̓ρΊπο5, ἢ. 4147 οαἴα- 
Ἰοσυχα Ἰτηρογαϊογυχα οὖ ρδ υ] ΥΟΒΔΥΌπι. Α118 ταᾶπα δἀἀτζαγ: καὶ 
τοῦτο ἐξισώϑη τῶ ἑαυτοῦ πρωτοτύπω ὃ οὐκ εἶχεν λίαν ὀρϑῶς. 
Τηᾶο Οατοίβου (αἀθογρίυϑ Οοαϊπυβ ἀ6 ΟΥ̓ 0115 οὐ οἶβοῖα! ἴθ 5 Ῥασβ. 
1625 Ρ. 294 544.) δἀ ἀϊξατηθηύδ δ Πουβδο Θαϊ οπϑια ργοταρϑιύ. 

4. Βοιιᾶπὰβ Ο]]60Ρ11 ΟὐὙδθοὺὶ π΄. 4 8860. ΧΥ͂, ομαγχί. 

ΟΥὐϊρίμοα οοπϊηοπύαν ἢ 1"--- 1217. Ἐχρ]. βασιλοπάτορος 
τοῦ τξαούτξη᾽ καὶ κτήματα πολλὰ ἐκεῖσε ἀπεχαρίσατο (-:-: 289, 
4). Ῥοοϑὺ ἰρίίυν ΤΥ 8ὅ. Ῥαυοὶβ 11ποὶ8 νϑουΐδ σϑ] οὐδ 
Βοααϊοαν ἔγαρταθπύσση θρίϑύαϊδθ ὀυϊαβάδχα, ααϑδηὰ δαὶ Βγη. 

Ζοιίβοιν, ΧΥ͂ (1906) ρ. ὅ08. 6 το]ταυβ μανία γ. Κυαμ- 
ὈδΟΒοσ, ϑιύζαμισβθου. ἀΟΥ Ρ1108.- 8110]. υπᾶ ϊϑίογ. Κ]8586 

ἀογ Βᾶγγ. ἀκαάοιηϊθ 1906 ρ. 842 8αᾳ. Οοᾶθχ 6δὺ ποιλὶπθ 
Τ]ΘΙΊΟΓΆ1118 οδύ, αὐυοᾶ ἢ, 18 -- 82 δηΐθ 51: πρα]8 85 ῬΑΥΔρΡΥΆΡἢΟ5 

αἸμηα18θ ἔοσθ ρϑγίθβ ρδρίπδγασα νδουᾶθ τϑ]παὰυπίαγ, Π1- 

ταΐχασα αὖ ταομυχτηθηΐα ΨΘΟΙΓΌΙ8 ἀθϑουιρύα οἐϊϑπὶ ῬΘΠ161110 1]- 

Ἰαδίχθαθαγ. Εἰ. 827 δηΐθ ρᾶυΐίθιη ἃἋΘ βυποα!β ριοΐαχα δἰγοὸ 

ἀρ] 16 8171 οοθρία δύ, αὐ ὑγ08 ΥὙἹΓΟΒ ἱπ ΡΟΥΘ 5θαθηΐθϑ 

γἱάογο 11οοὺύ. Εἰδδπὶ ἔ. 1187 οὐ 1197 ποὴ [1ὐΐουὶβ ἀθβουρίαδ 
βυηῦ, 564 οἔβρίοια ὑθιαρὶὶ 5. ϑορμίδθ οὐ. βίαϊυαδθ ϑαυθβίσίβ, 
Ταβυϊ δ π1 ἔογϑϑπ, οβίθμααπηΐ. 

ὅ. Ῥα]δίϊη. συ. 111 5860. ΧΥΧΥῚ, οματγύ. ἢ. 11"---1245, 
6. γαίϊο. συ. ὅ62 8860. ΧΥΓΧΥΙ, οδαγύ., παπὸ οοπμϑίας 



ΡΕΒΑΒΕΒΑΤΙΟ. ὙΠ 

6Χ ὑπρὺβ ραγίρυβ, αὰδ6 Ο]1τὴ βοιαποίδο ογϑηῦ:; αυϑυασα ἃ] ο γᾶ 

Ε. 248"--- 2760 οοπίποι ΟΥΡΊΠΘΒ ἴῃ πὸ χηυἕλ]85:; ΘΧΡ]. Ἰγηᾶ 
ρᾶρίπα: τὸν δὲ ξενῶνα καὶ τὸ γηροκομεῖον καὶ τὴν ἐκπλη- 
σίαν Ξξερ. 249, 8. Ἐχ δοὺ οοάϊοθ ἰγϑηβουῦρ ϑβαυπηΐ, 1ἃ 

αυοὰ :πᾶθ ὀοποϊυᾶϊτηθβ, αὐοα ἰθοχύμβ 80 οἰϑάθῃῃ τοτ- 

Ὀὴ8 βπϊξυῦ ταρᾶϊα ρᾶρίὶπα: (17) Μαίϊο. γγ. 488 5860. ΧΥ͂Ι, 
ΧΥ͂ΠΙ, οματί. ἔ. 148---18ὅϊ, οὐ (8) Βογο πη. στ. 289 (0]1π| 
ῬΆΣΠΡΡ. 1642, Μθοϑσταδπη. 400, ΟἸαχοτιοιπί. 288) δπηὶ 1597, 
ομαγύ., ἢ. 22"---77᾽. Τὴ ΒΟΓΟΙΣΠΘΗΒῚ βθασθηΐαῦ 8118 ϑχοθγρίδ 

ΘΧ Θιυδᾶθμι ΟΡΘΙῚΒ ΟΟα1060 06]88815 Β; γιὰθ ᾿πΐγ ἢ. 40. 

Εἰχίσυιδθ ραγίθβ ϑχϑίδπὺ ἴῃ (9) αΐ. ρτ. 7718 58θ0. ΧΤΙΥ͂, 
ΧΥ͂, οβαγί., ἢ. δ75)"---ὃὃδδθ᾽, προ ΠΙ 218 οὐ ΙΥ̓ 1---6ὅ: 

(140) Ηδυ]οίαμπυβ ὅ681 8860. ΧΥ͂Ι ἢ 80θ᾽---8287 οοπίϊηοί 
ΙΠ 215 οὐ ΙΥ̓ 1--88.1) βοϊαπη παυταύϊομθῃ ἀθ . Βορμῖα 
(ΑΥ̓ 1---81) οχίρουὶ (11) Ῥαϊαΐ. ρυ. 289 88θ0. ΧΙΥ͂, (12) 
Αἰμουβ 1679, (13) Οοπϑίδηυπορο!ὔδπυβ 35. ϑϑρυϊοῦ 808. 
ο 815 σοαϊοῖρυβ 9---15 νἱᾶθ Εδβο. ρυϊοσθια Ρ. ΧΙ͂Τ. 

Ουοᾶδὶ οοὐϊουχῃ 1 .---α γνᾶγδ8 ᾿ϑοίομθϑθ Ἰπίου 86 60Ὲ- 
ἔουϊηβ, ἱπυθμἰχηι.8, ΟἸΏΠ68 Ὀγϑοίοσ Δ. ἔθγθ Θομβθη το (Υ. 
Βοϊἐτᾶρθ Ρ. 11: οοᾶ. Α, ὕχμα ποπᾶυχμη ϑχουββοσϑιι). [Ιἀοῖτοο 
10 ἃρραγαῦι οὐἹύΐϊοο 801085 ἃ, οὐ Ας δάμη] ϑοσυσπαπθ ὁΘο0ι- 
ΒΘΠΒΏχΩ [1ὑογα Α πούϑγι. 

Ῥαὰ]ὶο Ἰοησίαβ ἃ ἰθοχύιθ πού οοαϊοῦμμ τρϑοθαυηῦύ: 

14. Απιργοβίϑπυβ συ. 39ὅ (α 50 50}.) 8866. ΧΥ͂, ομαγί,, 
6Χ 110115 1ο. ΝΊΠοομ ῬΊΠη611}1. Οοπἰϊποῦ ἀοι δῦ Ρ]ο ΒΟ ὁχ- 
οογρύδ γα θοΠ 15, ᾿τηρογδίοσασα οαΐδιοσυμι, οἴποϊα Ρ5.- ΟΟα 1), 
Οομδύδηςι πη] Μδηδ88518 ΟὨσοπίοοι, ἀθηῖαῃθ ἔ. 1957 Πάτρια τῆς 

Κιιπόλεως ὕπως τε ἐκτίσϑη ἐξ ἀρχῆς καὶ ὅπως ἐκλήϑη βυ- 

1) Νοὐ δια ἀ6 δος οοὔϊοοθ ἄθθθο Ὀϑῃϊρηϊαῦ Ιοἢ. ασαθύθῃ 
ΘΙΏΪΟΙ, ουἑὰ8Β Ῥγχϑοιρδίασαιη πιοχίοιη ἰυρσοηῦ, αὐἱουτηασθ Θυμ 
ΠΟΥ͂ΘΣΘ. [δὐϊηδιη ΒαϊὰΒ ΘΟΘ]Ο1Β ὙΘΥΒΙΟΏΘΙΩ 6880 ἴῃ ὈΪΟ]1οὐ 668. 
Τα 801 Ηυπίοσϊδηϊ ΟἸδβρονίδο (Ὁ ὁ. 12) ὯὋο οὔᾶλοτοτα. ἄβῶν, 
ΦοΒὴ Ὑούμῃρβ, υἱσ ἀοοὐββιταυϑ. 



ΥΙΠ ΡΒΑΕΒΕΒΑΤΙΟ. 

ξάντιον. πο. Φασὶν μὲν ἀργείους, Θχρ]. πρὸς ὄντεινα ναὸν 

καὶ πολλὰ ἀπεχαρίσατο (Ξ ΤΥ 84). ϑοαυππίυν Ε 288: 
Περὶ τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς η΄ συνόδου ἥτις ἀποκατέστη- 
σεν φώτιον κτλ., ἀθπίαπο ἢ 2827 :πβουϊρίϊοποα Οἰρο]τὗδηδο. 

Ηυΐο 5:τ1]]Πἔτηυβ οοὺ (16) Ῥαγ βίῃ. ρυ. 1784 (ο]τα ΟΟ]Ὁ. 
8δδ8, Βορίυβ 8068) 8800. ΧΥ͂Ι οχΣ τὶ ΡΆἘ]]. Ῥοχίδο, 
Ῥοβίθα ΤᾺ]1οῖθ. ΕΓ {{α]ὺ8 ΟΥρίπυμα (Ε 27--- 617) Ἰᾶθπι οβὺ 
οὐ 1Ἰαϊθατη μπ|8 (πρὸς ὄντεινα ναὸν καὶ πολλὰ ἀπεχαρίσατο καὶ 
ἀφιερώσατο ϑαυμάσια). ϑυρβουθιζυν ᾿ἘἘτελειώϑη διὰ χει- 
ρὃὸς ϑεοδοσίου τοῦ νοταρίουις ἘΠ 001] 18 «αἰϊαυαοῦ ρᾶγᾶ- 
ΘΥΔΡὮΪ5 ΘΟ] ρσΊαγ, ΘΟαΊΟΘΙΩ ΟΧ ΑἸΔΡΥΟΒΙΔΠΟ γ6] θ᾽. 511}}1 

ΘΧΘΙΆΡΙΔΙ ἀοβουϊρίυση φϑυϊατηαιθ (γϑὶαῦ π᾿ οχύγθιηϊβ σϑὺ- 
Ὁ18) τη αύατη 6586. 

10. Εὐίατα οοα. ΝΙΘΟΙΒΟΌΥΘΗΒ15 1 182, ΟἸττη 1π Ὀ10]10- 
[μθο8 ᾿πϑα]δθ Ομ 81686,1) ομασί., ϑ8θο. ΧΥΧΥ͂Ι, μΒὰο τοἔοσθπαπβ 

6886 νιαούμυγ. 1)6 60 ῥϑιοδ αἰδα]}ὺ (01100, ὙΥΊΘΠΘΥ ΘΙ ΖαΠρΘΌΘΥ. 
ΟΧΙ,ΥἹ (1908) Ρ. 70. Ιρ86 ᾳυοαὰθ αὖ Ατηθργοβίϑπυβ 9- 
τηϊδύϊ Ρ] οὐ Βοπὶβ οχοουρία ὐἰγαθοηῖθ, οὐδ! οσυτα σορυπι, οἵ-ς- 

βΒοῖα Ῥ5.-Οοαϊπὶ, Οοπδίδηπιὶ ΟὨγοπίοοι οοπίϊποῦ, ἀθπίαυθ 
ἔ. 204 --- 281 Πάτρια τῆς Κιίπόλεως ὕπως τε ἐκτίσϑη καὶ 
ὅπως ἐκλήϑη βυζξάντιον. πο. Φασὶν ἀργείους, ΘΧΡ]. καὶ 
πολλὰ ἀπεχαρίσατο. ὙοΥΙΒίγλ116. ἰρσιῦαῦ οϑῦ ὀοάϊοθσα θα πθηλ 
ἔοσο ἰθχύυσα Ῥγάθροσο δία Αταργοβίϑηστη. Θὰ αὐοχιοᾶο 

αἰδύου ἃ οθϑύθυἹβ ΟΣ 8 0185815 Α, 1] ϑίγαν} 1π ῥσχορυϑια- 

πχαΐθ 1.1. ἡ. 11: οὕχὰ δαΐθηῃ Π1}1}108 ῬὈΥΘΟΣ 51:ηὺ 6᾽υ8 Ἰοοῖ- 

ΟΠ68, θ88 ΔιΙΘΥΥΘ ΒΌΡΟΥΙΒΘΑΙ. 

Βοϑίαὺ (1.7) Μαγοίαπαβ. ἂρρ. ο14585.ὄ ΤΠ 14, 8866. ΧΥ͂, 
οδαγχί., ἔοστηδθ τωϊηΐτηϑθ, Ο]τα θοΟ] ϑὶᾶθ δ. 5. ΙΟϑ 1185. οὗ 

Ῥϑι}}1. α]αθ οογυγυρίιβ οϑὺ νοὐαβίαίΐο οὖ δαυδ, αὐδύοχηὶ - 

1) Οὗ ὟΝ». νεϊῃροῦζοσ, Β6υ]. ΡἘ1]10]. Υοομθηβομυ 1906, 
1606: 1.6 αταπᾶ, 9688 οὖ Ἰῃθοᾶ. Ζυροιηδὶδβ Ρ. 310, Οἰαχίδοι, 
Τῦγκ. ΤΌ ἢ Ρ. 426, Μ. ὑταβῖὰβ ΤΌγοορτδθοὶδ Ρ. ὅ12. 



ΡΕΒΑΕΒΑΤΙΟ. ΙΧ 

οὔσιὰ οὐ ΟΠ] οσὰ ογᾶο ἰαγρθαΐυβ. Εἰ. 1 οὐ 2 οδίδίορυϑ 
ἀτηρογδίοσυχω, ἢ. 8"---114}7 ΟΥρῖποβ οοπ πθηΐαγ, ᾿π1ΐ10 ταῦ- 
1146. πὸ. {{{{ΠΠνέαν ἀνήστησι ρώμην (ρ. 187, 17); 6ΧΡ!. 
ποιήσαντος ἐκεῖσε καὶ ξενῶνα (ρ. 289,9). Ἐαῦχο δἀάϊίυγ: 

κ στα --ς 
ἀπὸ τῆς ἐνσάρ παρουσίας ἕως οἰκοδομῆς κων χρόνοι τλξ. 
Τυχὰ 1 δὅ 1τἰογα ρομλύυγ. Νοα ῥᾶυοα τηυίαγι 80.108: 

504 οχ ᾿Ἰϑοϊϊομι θυ νϑ7115 οἱ οοῦ Θυτη ΘΧΘΙΡ]ΔΥ 0]85518 
ἈΒΌΤη 6580 Πραπ6 αὐϊδαυδηη ΘΟΠΘΙΤΟ δα ροηθϊπυτη ἰοχύυχα 

τοϑιϊξασπαμτη. 7) 

8. 6. Ῥυϊυαβαυϑὴηὰ 46 ο0]184889 Β οὐ Ο ράχη, ογρογχίοὺ 

δ᾽αυοῦ οοαϊοο5 δἴουυθ βϑούϑαμι ἰγϑοίαπαοβ. ὙοὑμβἑϊΒΒ: Τὴ 8 

οχηπίθτη οϑὺ (18) οοᾶ. Μοπδοθηβὶβ 218 (9), 8866. ΧΙΧΙΙ, 
ΤΔΘΙΥϑμϑόθαβΒ. [ΌΘΥ 8ηηὺ 1678 ἃ ϑΐορῃμαπο Οθυ 8 Ὰ 

Οοπδίδη ΠΟΡΟῸ]1 ΡοῚ Τηδοᾶ. Ζυροταδίδτα οιηρίαβ ἀυοάθοϊχη 
γοποίοσασα ἀποαῦβ οὐ ΤΌ ΡΙπσᾶχη 81] δι οϑὺ, ν. Μαγί. Ουτβιὶ 

Τυχτοορτδροίϑηη Ὁ. ὅ10. πᾶθ νϑῃϊὺ Μοῃδοδίυσα. Οοπίϊποῦ 
[0118 1---1Ὸ 6 ΟὨγοπίοουῃ ΤὨΘΟΔΟΒΙ Μο]Σΐθμ, αὐοα 6Χχ 60 

οαϊαιϊ Ταῖ6], ΕἾ 1077 -- 185" Ογϊρίποθ. Τιΐα]υβ οϑὺ πατριᾶς 
(8190) κωνσταντινουπόλεως. ἴπὸ. δύο καὶ ξ΄ καὶ τριακόσια 

1) Αϑϑσϑδιη Ἰθούϊοῃϑθβ νϑυὺ]88 ΘΟ οῖ8Β Μαγοϊδηὶ δὰ ἰθχίιτα 
ΠΙ 98, αὐδίθτα ἀραὶ 1π Ῥχορσζδχωχηδῦο 1].]. Ὁ. 11 (Ὁ οὐΐδσα οοὰὶϊ- 
οαχὰ Α 3 ---ὦ οὐ 14 ρχϑδϑβίο οϑὺ Ἰηθχῃοσδ): 1 σμύριον 2 ἐμ- 
βούλου βορὰν οὐργίας 4 σπορακίου πέντε οτη. 
τοῦ μεγάλου κωνσταντίνου ὅ ἱλαρίωνος] οἱκαρίωνος 6 καὶ 
τοῦ τρίτου ὁμονάσμου 7 οἱ οἴ. 8 φαύστα 9 ἐκέ- 
λευσεν γὰρ ἐκείνην μὲν βαλανεῖον ἐκπυρώσας ἔνδον κατακαῆναι 

10 ἀκρήτως 11 τοῦ νέου τὴν ἀναίρεσιν τῆς οΟτὰ. 
12 ἠδολέσχει --- 18 κωνστ. ἀδολεσχοῦσα συνέβη ἐπὶ τὴν τοῦ 
ψαίου ἀνέρεσιν᾽ ἐστήλωσεν δὲ κωνσταντίνος τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
14 ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τοσαύτας 1ὅ καὶ μὴ] μηδὲ 

16 ἀργύρου διὰ πλήστου γρυσοῦ τὴν -- γράφουσαν] 
τὴν κεφαλὴν δὲ μόνον ποιήσας ἐν χρυσῶ γράψας 18 μετ- 
ἄνοιαν β.] μετήνα λαβῶν 19 σευηριανοῦ ἁρμάτου 40 βι- 
γλέντα τοῦ καὶ τὰ βιγλέντα 21 βα. αὐτοὺς ἐπὶ οοάλεντος 
κατέχωσαν τὰς στήλας ταύτας ἐκεῖσε. 

Οσοάοχ 7. 



Χ ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ. 

ἔτη ἀπὸ τις αὐγούστου καίσαρος κτλ. Ξε ». 187,18. Ἐχρὶ. 
ἢ. 1887 (ᾳυοᾶ ζο]απι πυπὸ τηΐβοσθ οοσταρύαμῃ οβῦ)..... καὶ 
τὸ ἐξάερον κου }ΠΠΠ[[{ῚΠ τς ρ. 288, 12. τυἹύϊαυσα ξο]ίυπι 
αὐδύουμ 0 Π18, ααοα πυπὸ αἀθοϑί, οοσΐθ ῬΥΆΡΥΔΡΩΣ ΓΠῸ 21ὅ 

ΓΘ Ιασδηι Ῥᾶγίθιῃ οοπ θα, ἔογύαβθθο οἰλδηλ 1ἰπταστη 1 Υ] 

αυδχί!, αὔθ 8110 απδίθσῃιοπο ἀθρογαϊίο Βηϊδαση 6580 80- 

ΒΡΙΘΑΥ, ροβϑαιαβ. Οὐοπίϊποῦ δαΐοα μ16 οοᾶθχ:  42--78 
(ἀοϑυπὺὶ 4868, ὅ4, 56), ΠῚ 1, 18 -- 20, 38 ---81, 88 --- 41, 
48- -ΤἹ, 18--Ἴ9, 86, 88---89 (898 δοοεί), 90 ---96, 
98--106. 101---110, Πα, ΠΙ 1---88, 86ὅ--47, 49--- δ, 
δ1---ΤΊ, 19---96, 91---104, 106--1117, 119--182, 184 
-180, 158---142, 144---197, 199 -- 200, 202 ---206, 208 

---2186. Μυϊΐδο 1ριυῦ ῬδΥαρΥΆΡὮΙ ἀοβαπῦ, ααδθ 1π Α οχ- 

βίαπύ. Επδ Ἰϑούϊο ρδβϑῖτα αἴγουβα οϑὺύ. Οὐαοχ ἃ βοσῖθᾶ 
τϑοΐδθ ϑἱοου 018 οὗ ΒΘΥΤΔΟΠΙΒ ἸΡΤΔΙῸ βουρίαβ οϑὺ; δοοοϑαϊ 

αποα προρ]ορθηῦθυ ΘΧΘΙΏΡΙΔΥ 8 Π| 1ΠΒΌΙΟΙΘΙΒ 88 ΘΡΙΒΒΙΤΩΘ 6Γ- 

τανὶῦ ἷἱπ οἰδιΒ}15 γοοδθυ]οσισα 8|1|85α010 ξοστη 8. [πὸ ΡΒο- 
ΠΟΟΙΟΙΒ οὖ ΟΥ̓ΓΒΟΡΎΔΡΉΙΟΙΒ ΤΑΙ ΠΙΏΘ 8101 σοπϑίιῦυ; ΑἸΟΣΏΙΩ 

ΤΩΘΠἀΟΥΆΤα ὨΪ6 ΘΧΘρ]8 ΔΒΌΓαΠι, οὰπη Θἃ ἴῃ ἂρρᾶζαία οσῖ- 
Ὅ100 ῬΘΥΒΟΓΙΌΘΥΘ ΠῸῚ 510 ἴπ 8ῆϊηο: ἃ. Οομπβοπϑδηῦΐθϑ: 
δθιαϊπδηξαγ εἶττα, ἐννεοί, τρίππους, ἄννασσα, ὄττα (ΞΞΞ ὦτα), 
εὔφιππος (ἔφιππος), μεγάλλων; οταϊξῥαπίυν τὸ κάλος, πα- 
λάδος, πολούς, καβαλάριν, ϑαλάσης, ἄλας, σαλούστιος, ἀν- 
ελιπῆ, πιτάκης, δίπην (δίππιν γ6] διίππιον); πᾶ88}18 1π- 
βου: σκίνπτρων, κινστέρνα, ἀντίϑασος, λήμψανον, λαγ- 
κέρναις, τρινκύμβαλος: οταϊ ταῦ ῥαγαβές. Αδριταΐδ οὐ {6- 
Π18 τηαὐδηίαγ: εὐταλύχνου (1. 6. ἑφταλύχνου ῥγο ἑπταλύχνου), 
καϑρύπτην (ρτο κατόπτριν), καϑιδίαν, καϑοπτεύειν, ϑεσαρα- 
κονθάμερος; διέρχεστε ( -εΞ εσϑαι), σωστένιν, ἐραστίς 
(ΞΞ -σϑείς), ὄπιστεν, κτιστέν, ἐκτίστι, ὀνομάστι; ταθᾶϊα, οὐ 

1) 14]8ο Ἰθοία: κάρδας ῥὑγὸ βάρδας; τὴν βυμονὴν γτὸ τὴν 
δὲ μονὴν, βηνμοτῶν Ῥτο δημοτῶν, βινμάρχων ὑγο δημάρχων. 



ΡΒΑΕΒΑΤΊΙΟ. ΧΙ 

ὑοπυΐδ: κάγγελος, ἔγγυος (ρτο ἔγκυος), μαγγλαβίτης, γιστέρνα, 
ἐγχώρας, γαμπρός, κονδοῦρον (οἐ πκοντοῦρον), πανδούρω- 
σις, κοντάριον οὗ κονδάριον. Ρ' οὗ ἃ τυυΐϊαπίυγ: ἀνεμοδοῦ- 
ον, ξιρόκερκος οὖ ξερόκερκος (ρτοὸ ξυλόκερκος). Μοίδ- 
{μ08158: Πλουχερία,. Φριμιλιανός,. καϑρύπτην, Πορτάσιος, 
Τριβέλις, Γαρτιανός. Βρασισινιανός. --- ττ: φυλάττειν, 
περιττεύειν. --- ν ῬΤῸ μ: ἐνπρισμός, ἐνπτύσματα. --- ν ἢ- 

Π8118. οχαϊ δ ξυγ: ἐροῦμαι (ΞΞΞ ἐροῦμεν), κατὰ κερῶ (ΞΞΞ και- 
ρὸν) πρὸς βορᾶ, ποίησω (ΞΞΞ ποίησον), ἰσχύη οὐ ἀπέχει 
(ἀπῆπ. ργϑοβ.), τὶ στίλι (τε τὴν στήλην) οο.: ν 818]18 
δὐάϊίαγ: ἐγένετων, ἐκάϑιτων, ἀνιρέϑην (8. ρ618.) --- Β. 7ο- 
68168. ὁ (ὦ) οὗ οὐ οοματηυίαπίυγ: ἀποκοροπαλάτης, Ὀρβί- 
κιος. κπορτένων, κουντοῦρον, τῶν πουλώντων (-ΞΞ πωλούν- 
των), παρακοιμούμενος, ἀποιχούμενος. --- οὅυ οὗ υ: Τζου- 
κανιστήριον, Δουράχιον. --- ΑἸΐα ποία: Πεφλαγωνία, 
σιενάτον οὗ σινάτον, σιβίρου οὐ σεβήρου. Τὐϑοϊβηχατη αἀαθπὶ 
γοοδηῦ Δρυπᾶδγο δίαθθ ὦ οὗ ὁ Ῥχοχηϑοιθ ΒΌΥΡΑΙΙ ΟὈΙΓΘΥ 

ΤΏΟΠΘΟ. ΜθΙΠΟΥΔΌ:]65 ζουτηδ8, αα86 δα ργδιηγηδίϊοδηη Ὀ67- 

ἐϊποηΐ, ῬουταυἹδβ ϑαβουρ81 πὶ ϑρραγαΐια ΟΥ]00, οὔλδυῃ 

Ῥίυσοβ οοπῦα 1ῃ Ἰπάϊοθη ᾿. 82 56αα. 

8 1. (19) Οοᾶοχ Ῥαγιβϑίπυβ ρου. 864 8860. ΧΙΥ͂, ομαυίδθ 
οτϊϑπίδ!!5 (ΗΕ), ἄπο ἔγαρταθηΐα ΟΥρίπατι οοπίϊποῦ ὁχ ἴῃ- 
ὕθρτο αὐυοᾶδηη ΘΧΘΙΏΡ]ΔΥ ᾿πηβογΐᾶ. Εἰ, ὅ οὈδβο]θία, αὖ ΥἹΧ 

Ἰορὶ ροβδὶπί, οχϑίδπὺῦ ΠΟ 179 ---88, 96, 974, 98. (ὁχρ!]. 
Ἰοχητηδίθ 99: περὶ τῆς στήλης ἀορδαβούρου). Ἐ. 6 οἱ 7 
Ἰορτίυγ οΟρυϑουαση ἀθ ΒΥπῸ 15 Δ]1θπατη Δὺ 118. Εἰ. 87 'πο: 
πάλιν περὶ κτισμάτων. Ὁ ἅγιος ἀγαϑόνικος ΞΕ 1107. Ἐχρὶ. 
Ε. 167 εἰς τὰς πέτρας δηγνυμένη γαληνιᾶ. --- τέλος (ΞξΞ ΠῚ 218). 
Οοπίϊποὶ δυΐθη δ]ΐοσα ρᾶτ8 Π 107---110, ΠῚ 1--- ι, 

18---86, 88---19, 81---90, 92, 91, 98---10ὅ, 107, 
106, 108---114, 116, 117, 119---199, 124--189, 142 
- 148. 141, 149---168, 1686--188, 190---191. 199- - 

Οοᾶοχ ! 

214, ΤΥ 88---3.ὅ, 1Π 21ὅ. Οὐᾶοχ 5, Διδτάθοκλο ὃΝ. ας 



χ 6. 

8. Β. 

ΧΗ ΡΕΑΒΒΆΑΤΙΟ. 

οπθῖι δ μι ιδυ8β οϑὺ (οοᾶ. Βορίυ8); ἀΠ]Π ροπίβϑίτηθ οδῦ βοσὶ- 
᾿ΡίαΒ δ Βοχηΐπθ ρυϑδιησηδίϊοδθ οὐ οὐὐμβορταρηῖδθ Ὑϑίθυὶβ 
Ρογϊδο οὗ το 80 υϑὰ ὀοχηαθηϊ δυμοχγοὺ (γνϑὶυδ ἴη 
σεπτεμβρίω, σεκστίλιος). 

8 8. (20) Οοᾶοχ Ῥαγβίπιιβ ΒΌΡρ]. ρυ. 6567 8860. ΧΙΠ, 
ῬοτΑΥοἰπι8, ἔογτηδθ ρᾶτῖυδο (6). ΕὉ]1ὰ οχβίδπῦ παπὸ 86: 
Β6α 1ηὐοῦ ἢ. 84 οὗ 88 οογίθ ἄπο ρουϊοσιπί. Οοάοχ οϑὺ 60 

ΠΟΙΏΪΗΘ ΙΩΘΙΠΟΥΔΌ1]18, αυοα Υ08 ΒΘΙΎΛΟΠΘ οἰ οσϑηύοῦθ ΠϑΥΥ8- 

ΤΥ οὗ αὐυοὰ οτάο ΡῥδΙΔΡΥΎΔΡΒΟΥΤΩ Ἰοπρὸ 8118 οϑὺ δίαυθ 

π᾿ ΤΌ]. 18 οοὐϊοῖθυβΒ. Τιΐα]ὰβ οϑὺ πάτρια κωνσταντενου- 
πόλεως. ἴπηο. ᾿Ιστορία φέρεται ὅτι τῶν ἀργείων κτίσαι βου- 
λομένων πόλιν περίφημον καὶ τῆ πυϑία χρησαμένων ἐφ᾽ 
ὦ δεῖ τόπω ταύτην κτίσαι κτλ. τι 185, 2 (2, 1). Ἐχριὶ. 
παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις κωνσταντίνου ἐκτίσϑη πρότερον ΞεΞ ». 260, 
28. ΟὈοπίϊποι δυΐθῃ ῬδΙΔΡΥΔΡΏΟΒ ἢ0Ὸ ΟΥΙπο: 1 1--7]1 

(4δ8, δά, ὅθ, 12, 18 ἄοβυπί). Π 2, 8, ὅ, 4, 6--10, 
16---20, βορααυπίυῦ αὐϑθᾶδτι ἅἃ6 Μαγοίδπο (ν. ρ. 161), 1ΠΠ 
119, Π ὅδ, θὅ, ΙΠ 4, 89, 184, Π 88, ΙΥ̓ 838, Π 81, 
40, 4θε, 48, 69---11, 81, 86, 96, 1ΙΠ 34, 47, 49, δ0, 
111, 114, 119, 188, 186, 147, 159, 180, 200, Π 11 
- 14. 18, 21---80, 82, 84--81, 41---46, 49, 47, δ0--- 
δ4, δὅβ---64, 66---68, 18, 14, 16---80, 82--88, 86-- 
9ὅ, 918---108, 1048, 106---110. Περὶ κτισμάτων. ΤΠ 
1-8, ὅ--11, 18---18, 20---28, 98---89, 87, 40, 42--- 
406, 49---ὅ8, δ7, 88, Ἰδοῦπα ὑπὸ γ6] ἀποῦυβ 101118 ρογα!ϊ- 

15, 180---1δδ, 14, Τῦ, 11, 19, 88---8ὅ, 102---104, 149 
--144. ΔἈρραγοὺ βου δηη ΘΧΘΙΏΡ]ΔΥ ϑιὰη 018 ρογβοχαίδ- 

ἔπμη 6586: βοουπᾶβδ ϑχοουρία ἱποιριυπὺ ἃ ΠῚ 11: ῬΥΙΟΥΙΡῸΒ 
ἰπβουία ϑϑὺ ρᾶγβ (1πΐοῦ ΠΠ| 20 οὐ Π 81), υδὲ γδύϊομθιῃ οὐ- 
ΑἸΠ18 ΠΟ ῬΘΙΒΌΙΟΙΟο. ΠΙ 49, ὅ0 Ὀ15 οχοογρίδ ϑιπι. Οοᾶοθχ 

ἃ ἀοοΐο γὙἱγο βουιρύυϑ οϑὺ Ῥϑυυ 15 ΔΌΡΥΘΥ Δ ΟΡ 8. 

8 9. ΟἸδββὶβ Β ὑπὺβ οχϑίαὺ ὁοῦδχ ᾿ἱῃΐθρθυ. [8 οϑὺ (21) 
γαὐίϊοαηιβ ΡΥ. 162 5860. ΧΥ͂Ι, οματί. (Β). Ἐ. 17 Ἐντεῦϑεν 



ΡΒΑΒΒΕΑΤΙΟ. ΧΙΠ 

ἄρξου τὴν καταρχὴν τῶν πατρίων. Παρεκβολαὶ ἐκ τῆς 
βίβλου τοῦ χρονικοῦ περὶ τῶν πατρίων τῆς πκωνσταν- 

τινουπόλεως καὶ πόϑεν ἐκλήϑη βυξζάντιον συντεϑεῖσαι παρὰ 
κυρίου γεωργίου τοῦ κωδινοῦ. πο. Φασὶ μέν τινες ἀργείους κτλ. 
Ξε. 1885, 2, οχρ!]. ἢ. 8397 ὅτε ὠκοδόμησεν τὴν νέαν καὶ τὸν 
φόρονΞξεε ᾽. 288,15. Οοπίϊπουῦ 1 1---τ8 (64 ἀοοβὺ, ὅ6 1π ταϑτ- 
δίπο δᾶδιξυν). ΠῸ 2, 8, ὅ, 4, 6---61, 64---686, 68---ΤΟ, 
72 ---19, 81, 80, 82, 88, 86 --96, 9714-- 109, ΠῚ 
ῶ-- 96, 28-- -41, 49---δδ, δ1---84, 118---199, 194---199, 
181, 182, 86---114, 116, 117, 188---189, 141---180, 
182---188, 190, 191, 194---197, 199---914, ΤΥ 88-- 
ϑὅ, ΠΙ 218, ἸΥ͂ 1---3.2. δοαυυπίυῦ ᾿πϑουρίϊο Θ00]05186 

5. ΒΟΥΡῚ οὐ Βδοοῦι, ΟΥδβοια οὐ ομγοπίοοι Ὀγουθ, αἰτυμπλαιθ 
Δ οαϊδοσῖθυβ Οοᾶϊπο δἀβογιρύαπι, οαἰδίορστιβ τορυχα οὐ ραἰσὶ- 
ΔΥΟΒΑΓΌΙΩ 1ΔΙΏΌ106, 8118. Εχ Θ06100 δυ10 Ν᾽ ίιοαπο 5:17}1]]11η0, 

ΟυΐΒ πηθᾶϊα ρδγ8 ρογϊογαὺ (Β.,), Βυχογιηῦ του] ΡΥ βδθου]] 
ΧΥῚ οὐ ΧΥ͂ οχίγοιηι. Ουἱ Θοα]οθ85 τυἑ1]}} θυπᾶθχα ἔθσγο {ὑϊ{{]πῸπ τὰ 

αυθτὴ αίοδπηιϑ 162 ρῬγδοροπῦ: ἴθ οἱμπῖρηδ ἀοβυπῦ ᾿. 144, 

14 τῆς ἑπταλύχνου υὑϑαὰθ δὰ Ρ. 239, 18 τὰ τάγματα αὐτοῦ 
καὶ ὃ στρατός (ν. δρρ. οτἰ .). Ῥοβὺ ΠῚ 21ὅ (Ρ. 288, 19) 
δθαυσσαηΐυν ἴῃ ταῦ ]ἐβ θοσυσα ΟΥδοῖα οὐ ΟἸσοπίοου , ΟΟαΣη1", 
οαἰδ]ορυβ τϑριχα, ἀοὶημαθ ΠΡΟΣ ᾿αὐδτίβ ἀθ Κ΄. ὅόορῃϊα. ΕἘΕἰχ 

ΒοΟ τυ ]οσαπι πυσιθῖο ϑαπὺ (22) ΒΑγθουπυβ στ. 1 64 οἱ 
(28) Βεῖϊ. Μυβοὶ ΟἹᾶ Βογαὶ 16 Ο ΧΙΥ͂, αἴθταυθ 8 Ὀδι- 
ΤΑΔΥΊΟ βουρίιβ ἃ. 1584 οὐ Τμδιθοῖο ποῖΐμ8, 1110 ῬΘΥ νυ. 6]. 

Ῥθίγθϑοίαση, Ὦ1Ὸ ΡῸῚ 18. οββίυσω, αὉἹ ΔΡΟρΡΥΔΡΒΌΙΩ τηϊβογαῦύ: 

(24) Βουπθηβὶβ συ. 459, (26) Βοά]εοίδη. ὕδποι. ὅ6, (26) 
Βογθοπ. τ. 1Π Β 28, (217) Μοάϊοο-, δυγοπί. ρ]αΐ. 70, 1ὅ, 
(28) Μυϊίποιβὶ5 ΠΑ 19, (29 οὐ 80) Ῥαγβιπὶ 1726 οἵ 
118, (81 οὐ 82) Ταυχίπθηβοβ ΒΥ 18 εὐ Β ΥἹ 82, (88) 
ΑΘ] πὰβ ρου. Ὁ 28 ἃ Τιϑιηθθοῖο δαμι ᾽ίαβ, (84----86) 
γαίίοδηὶ ρυ. 9786 οὐ Ῥᾷ]. συ. 70 οὖ 801, (817) Βοπιδηυβ 
γηοσῖο Ειϑηθ]9 2, (88) τα β]ατίοθθ βοῦς, ἜΛΕΣ. 

Οοάϊς 

ΤᾺ] 



ΧΙΥ ΡΕΑΒΒΕΑΤΙΟ. 

Ῥαχίϑιη Βογατα οοάϊουχα ἰοχίαβ ργϑθρθηΐ (89) Ὑ δέξοδηυς 
ΒΠορίη. 98 (υβαὰθ Ρ. 140, 9 ομῃ γϑυβίομθ Ἰβϑεΐηβ, βδθὺ. 
ΧΥ͂Ι οχύγοι), (40) ΒοΥΟ ποηβὶβ ρτ. 239 (ἢ. 77 βΒα4ᾳ.) Ρ. 339, 
18 86αα. 1. 6. Δ]ζογϑπὶ ρᾶγίθια ἰγϑηββουιρίδιαη οχ Ψδί. 978. 
Υ. βαργὰ ρ. ἿὟΠ π. 8. Τργυμὰ ἀθ ὃ. βορῃΐα ἀθιΐααθ ΟΣ 
οοἄϊοθ αποᾶδιη Βυΐᾳ8 0]83818 βιπηρδὶὺ (41) ΜΨαΐξῖο. Οἰΐο- 
Ῥοπίδπυβ ργ. 98. Ηχὸ ρογίϊπυΐββο οὐΐδπι ἄυοϑ (42 οἐ 43) 
ΘΟα1008 ΟἸἷτπὶ ΕΒΟυΣΙΔΙΘΉ 868 ὙΘΥΙΒΊΤΩ11]0 οϑῦ, αἱ ἴῃ οδύϑ]ορο 

ὈΙΙΠΙούμβοοδθο ἃ. 1671 οοιηρυδβίδο ἃ ΜΊ])ΟΥΟ Ὁ. 289 οαϊίο 

ἱπνοπϊαπίαν (η. 100 οὐ 101: οΟοἀϊπθ 80. 108 οχρίποἑ 
9 Ορ16“). 6 οοᾶ. 101 οὗ αγϑιχ, Εββαὶ ΒῈΣ 105 οὐ:ρίποδ 
ἀὰ ἔοπαβ ργθὸ ἀ6 1 Ἐβουγδὶ Ὁ. 221 58α. 

Οοαΐοθ5 μυλὰ8 01885518. 80}1 ποῖηθη ΟΘΟΥΡΊ Οὐαξηΐ Ῥγϑθ- 
Ῥοπῦ: ᾿πνθαλα πη ἴῃ 80118 ΟΟΟΙἀθπθ]8 ὈΣΌ]1Οὐ Θ018 Οχημθβαυθ 
ΒΔ6ΟᾺ ΧΥΙ δυὺ ΧΥ͂ οχίγομηιὶ ϑιυπΐύ. [πᾶρ συ βίσηῖ]ο δὲ 

ἀϑουρίαα Οοαϊπασα οὐ ἰρϑὰῃ ἴθ Οοοϊαρπθι, ἐογἕαββθ ἱπ 
Τα] α 5δθο]ο ΧΥ͂ Υἱχῖίβϑθ. Νϑαὰμθ 15 ΟΥρΊπθ8 οχορχρϑὶί, 
1Ὼ αὐυοᾶ ὁχ {ϊ{ι]Ὸ παρεκβολαί ὀοποϊπάοτθ ἸἸοθαῦ, 56 οχηιΐβ, 
ἴογθ ὑγδηββουρϑιῦ ὙΘΥΡῚΒ 88006 τηυΐα ΒΒ. ΑἸϊαποῦ το8, αὐ8θ 

18 ἴπ ΟΥρίπρυβ πᾶγσγαΐδθ ϑαπύ, 5012 61 ργϑδορϑῦ; Ῥϑυοϑ, 

οτ ϑιὺ σοϊαῦ Ρ. 3806, 8, αὐ]ἃ 8.86 δοίαϊὶ ποη 1δτὴ ΘΟΠγΘΙΪ- 

Θαπὺ. ὅὅοϊυβ οχῃιροὺ 1 4δ8 1. 6. ἰδίουϊδιαῃ ἀθ ΧᾺ]118, 

ΘοΟ]υχηπδθ Οοπβίδπἐ πὶ Μδρηὶ ἃ. 1106. Ῥγαθίοσοα υδ᾽ουσηαὰθ 
ταοπυτηθηΐαμη, ἀθ απ ἴδια ἃηΐθϑ, ϑοΐατη οὐδ, 1 ΘΥΙΟΥΊΙ.5 [0]115 

τηθιπογϑίαγ, δαάιαιύ σοῦρὰ ὡς ἔφημεν, ὡς προείρηται 
ΒΙΤΩ1118. Τμϑούομθβ Π01]}18 ἔοσθ Ῥυϑῦ δαπΐ, οὐτὰ Ῥδχίτα 

6Χ ΟΟΟἾ06 Ας, ρᾶγύτη οχ 1116 τϑαδοίζοπθ, αὐὑ8θ θἱθρϑῃίουθ 

ΒΘΙΊΏΟΠΘ 88 οϑὺ οὗ αἰδὸ 0100 αἱ βοχυδίυσ, βυχουϊηῦ. 

1158 850118 Ἰοοῖβ, αὰὕὶ ἀοδαπὺ ἴῃ Οὐ, Οὐαϊμβ 81:56 Β τῃϑιου δ 
τηοχηθη οϑδὺύ. Ηδπὸ δαΐθια οἱθρδηίζογθιῃ χγϑαδοίοποια Β 

Βοοιΐαβ οδϑὺ 1 1 26---[8ὃ, Π 2, 8, 80 -- 108, 1Π 28 -- 218, 

ΙΝ 88---88ὅ, οοαϊοθη Ας Υ6] οἱυβ ϑιγα θη ἰὼ 1 1---28, 
Π 4---79, 104 --- 109, 1Π|1---26 οὐ ΤΥ. Τηΐα ὑ. ΧΧΙῚ 5α. οὗ 
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ΒγΖ. Ζοϊίβοιν. ΧΙΠ (1904) Ρ. 871 88 ραγίβ ἰοχίυβ Β 
ΒΙρηβοαν! 510}}8 ΒΩ οὐ Βἃ. 

8 10. Βαμᾶυγ! ἴπ Πηρουῖο Οτθηΐδ (Ραχῖβ. 1711) οχ 
ἄυορυβ οοαϊαῖθυβ ῬΆΣΊ51118 τϑαϑοϊίοπθιη ΟὐἹρίπυσα οαϊαϊὺ, 
4086, αυοα δα ογαϊπθηη ρΥΔρΥΔΡΒουυτα αἰ ποϑὺ, ὑοΐο ὁ86]0 
ΔΙΊοπδᾶ οϑὺ 80 118 οΟὐΙΟΙΡθα8, αὐὰο8 ἰγδοίανιταυβ. ἀἴαὰθ ἴῃ 
ἰγθ5 Ῥαγίθβ τηοπυσηθηΐδ αἀἰβροβιΐα ϑαηύ, απ80 ρΡ. 292, ὃ---10 
(ᾳυοᾶ οἂρυΐ ροπὶ ἀονυϊῦ ἃπὺθ Ρ. 291,15) ἀοβουϊθαπίυτ. Οοπ- 
ποῦ δυΐθμα ργίπιϑ ρᾶχ8 (7---6 6) δραϊβοὶα αἰΐδαιθ ταοπὰὺ- 
χαθηΐβ τηϑρηϊ Ὀ818.11] οὗ νἱδθ τῃθᾶ]8θ ἃ ρδϊδίϊο δᾶ ροχίδϑιι 

ϑυγθᾶπι ἔδγθπίβ, αἰΐοσα (67 ---- 184) τιοπυταθηΐα, αυδθ ἰπ 
ΤΥΧΑΟ 60110 οὐ 1πΐοῦ Μραΐδιη οὖ Οὐ δυγθυσα ἀϑαὰθ δὰ 
ΒΙΔΟΒΘΙμαΒ βιύα βαπύ, ἰθτίϊα ἀθηίᾳυθ (188---1 86) τηοπυ- 
χηθηΐϑ ἰοῦ Μοαϊαπι οὐ Ῥχγοροπύϊαθιι 5108. Ααϊολαπύυγ οοίθυϑ 

χαοηπτηθηΐδι; ΠΒ00 οτπθ: 187---192 οἰδίογμδο: 198. 194 

Ῥογίδο; 198ὅ----220 τηοπμδϑύθσιδ, ὉΥΌ18 δηΐθϑ ΠΟΙ τηθχηοτδίδ: 
221 ----- 229 χτηοθηδ: 280 --- 282 χηοπδβίουα οὖ 600]65186 

ΒΌΡΟΣΡδμα ΤὨγδοϊδο: 2988 ---247 τηοπδδίοσια ἰχᾶπ8 Οὐτμὰ 

ἣπ Ευγορᾶ 81.5;:; 248---28δ4 τηοπαδίογία οὖ δοαϊβῆοὶα βυῦ- 

ὌΤΡΘμδ, ἴῃ Α818;: 288---289 δαϊοιπιπίυσ 8118 απδϑᾶδηι τὴ6- 

χαογϑαῖα αἷσι. ϑυθιοΐαῦ ἀθηΐαπο Ναισδῦο ἂθ 3. ϑορῃῖδ, 
40.8}18 οχϑίαὺ ἴθ Εδ8ο. 1 74---108, ἴῃ Στὸ οὐ ἤπο διυοίδ 

ΘΧΟΟΥΡ Ϊ8Β ὁΧχ ΙΘ0π6 Οτϑιμιτηδίϊοο (γ. Ρρ. 806). Οὐυπι ρτᾶ- 
ΨΊΒΒΙΤΑΙ ΙΠΟΙΏΘΗΪΙ δῦ ἤδθο ἀϊϑροβιῦϊο, ἰοτωσηδῦδ Ῥδγδρυδρθο- 

γΥαχα δίαυθθ αυδοουχηαὰθθ πον ϑδααϊία, ϑυπύ, 8001601 Ὠθ16 

οαϊδίοπὶ Ρ. 290---ὃ06. Ἐπ οδυτηΐηθ αὐοὰ ΟΡ ἸΡΒΌΤΩ 

δηἰοοραϊύ, νιάθιηυβ 1ἃ Θοτηροβιζαση 6886 παρογϑηΐο ΑἸΘΧΙΟ 

ΟὐἸάμθηο; ΑἼΘΙ ῬΥΊΟΥΘΙῚ Θ᾽ᾺΒ ΠΟΙΛΠ18 6886, ἃΡ ἃ. 1081 
ἀβαὰθ 1118 τορῃδπίοιῃ, ἀοοοπὺ ᾿. 22ὅ, 7 οἱ 808ὅ, 7. 1η- 

Ορίυπῦ δυΐθηα οοᾶϊοθθ μαΐα8 τοαδοίίοῃΐβ, αυϑιὰ βῖρίο Οἦ) 

1) ἴῃ δρραχαύα οὐιθοο βίρὶο Ο ποΐο δοῃβθῃβαχα ὑχίαση οοαϊ- 
οὔχὰ 9) ΕῈ δαὺ ἀπογχθχῃ ΘΧ 18. 

Βοοθηβὶο 

τοροῦσδ- 

ῬὩοδ Ο. 



ΧΥΙ ΡΒΕΑΒΕΑΤΙΟ. 

ποίο, Χρὴ γιγνώσκειν (ρ. 140, 14) οΧρ]. κουροπαλάτην 
τότε ὄντα (ρ. 80ὅ, 22). Οὐοάϊοθθ ταὶ Ὧ1 ἱππιοξαθχαηΐ: 

(44) Ῥαυίβιπυβ 1188 (Βορίαβ 8068, 4), βδθο. ΧΥ͂, 
ομαχί. (Ὁ), ἃ Βαπᾶυγίο δάβιιζαβ (Βα ποιυΐπθ Βορῖὶ 1); 
808 αὐὑδὸ ἀ6 ᾿οοιοηῖθιβ δαποίαϊ, δοουχαῖΐδ πὸὰ βυπί. 

(46) Ῥαγβίπυβ 1788 (ο]πι Οο]ροσάπυβ 8607, Βορὶω 
8068, 4), ομαγί. (Ε) οὗ ἰρ8θ ἃ Βαπᾶυσίο δάμσθεῦτβ (συ 
ποχηΐπθ ΟΟ] ογίπ1). ἘῈ 1"---ΟἿῦ, χυΐρθυβ Ογρίποβ βοσυβδῃ- 
ὕαγ, βαπὺ 5800.}} αὐ]η}] αθοΐτηὶ, 8118. ἤἤϑπα βοχρέβ, δἰαῃθ 
γθ]αυδθ, ἀυογαπι Ρ818 ἃ ΘΠπηδΪΟ ϑχαγαίδ ϑϑὺ (ταΐπτϑ 80- 
οαγαῖθ ἰοΐαμλη ΟΟΘΙοοΏ ἃ (θμπμδαϊο βου ρίαμθη οβ8θ αἱοὶ 

ΟἸπουῦ ἱπ Οαΐαϊορο). ΕὉ]1ὰ [8180 Ἰραία βυηΐ, α]αυοὶ 
ῬΘΙΙΘΥΘ; Β01108 δηύᾳαυϑ οταὺ ἢ 1, 2, χ, ὃ---16, 18---21. 

98- 388, 84, 11, 86--39, 22, 41, 43, 86, 48---46, 40, 
417, 48, 49---Ο7. Ἐς[, 88: αἰΐογα ρδγ5 οὐ ἔ. 8857 νϑδουβ, τὸ- 

πού οδὺ: ἢ. 88) οχρὶ. ἐστηλωμένος ἐπάνωτεε ». 278, 3 
(8 129 τοἀδοίϊοπὶβ Ο), ἃ 847 πο. Τὰ ὄντα δὲ κτίσματα 
εὐμεγέϑη Ξε. 279, 1 (8 1517 γτοᾶδοί. 6). Νοη ρϑῦοα ἀθ 
80 δ(αϊΙα1ῦ Βοῦρα δυ]8 ΟΟΘ1018 τηϑηογαύα αἰἱρτι Ἕβϑίσηδ (οἷ 

Ρ. 380, 11: 265, 3; 277, 8; 218, 10; 281, 4; 282, 8). 
(46) Μαϊοαδμυβ ΡᾺΆ]. ρυ. 828, 8800. ΧΙΥΧΥ͂, οδατί,, 

αἶδὶ αὐυοᾶ ἢ, θὅ---2 τπαριηργϑπ. (Ε). ΟΥϊρίπθθ οοπεϊπθοηϊυν 
ἔ. 1"---1207, ᾿πιῦο οὗ δηΐθ ἔ θὅ οὐ 81 3011 οχοϊαθχιηΐ. 

Ε, 1 ἴῃ ΤΠἸΔΥΡῚΠΘ ΒΌΡΘΥΟΥΘ δα βου ρϑὶῦ Τηϑη18 ΓΘΟΘΗΌΟΥ: 

ὁ γράψας τὴν παροῦσαν βίβλον ἤκμασε πρὸ (810) τῶν τας 
ὑπὸ Κωνσταντίνου δούκουι ϑοτιρίδα Ἰριύυν βαμῦ δᾶ60 γουρᾶ 
(αυδο βροϑοίδη δᾶ ρ. 22ὅ, 7) ὁ. δῆπυχη 1460. Ἐἰΐχ δῦ 
οοἄ᾽66 ἰγαπββοσιρίαβ οϑὺ (47) Υ δἰΐο. Ραὶ. 802, β8θο. ΧΥΊΧΥΤΙΙ. 

(48) Οοπείαπ ϊπορο! απ βθγαρ] 1 π. 6, ομαγί., 8866. ΧΥ͂; 
ἀθ αυο ΕἾ. Β]488 Ηδυτηθβ 28 (1888) ρΡ. 220 (, Μιχαὴλ Αἰχμά- 
λωτος Απὐϊαυϊ όβ ἀθ Οοπϑίδη πορ]θ.), οὐ Θόϊμτον, θοὸν Βοβρβοῦ 
πα Οοπβίδη ΠΟΡ6] ΥΥΊ οι 1878 Ρ.24.3ᾳ. Πόξϊμϊον ἀϊοὶύ οοάϊοθχω 
ἃ. 1474 ἃ ΜΊΟΒΔ61]6 ΑἸοΒηηδιοὗδ βου ρύστα 6580: οχ ἤδρυ]8 1, αὐϑ 



ΡΕΒΑΒΒΑΤΙΟ. ΧΥΠ 

ῬΥΧΆΔΙΩ ὈϑρΊίπϑηη ΟΟ61018 ἀθ]πθαγτῦ, ὙἹάθυηυβ οοἄϊοθιη ρ61- 

ποτ δὰ οἸδββοηῆ Ὁ. Τίζαϊαβ οϑὺ: “Ιστορία περὶ τοῦ βύ- 
ξαντος καὶ ἑτέρων ἄλλων βασιλέων ἐξήγησις ϑαυμαστὴ καὶ 
περὶ τοῦ μεγάλου κωνσταντίνου μετὰ καὶ ἄλ(λ)ων (Ὁ). Ι[πᾶ. 
Χρῆ (510) γινώσκειν κτλ. τες 8 1 τρᾶ Ὁ. ϑβδθρίαβ στιθιποσαίοῦ 
ἷο οοὔθχ 80 Ποίμίοσο ἱπ Νουγνθ11905 ἀόοουγνογίθβ δυομβόο- 
Ἰορίαμυθ8β, Οομϑὺ. 1867. 

(49) Ῥαχίβίπιβ Οοἱβ)πίδηυβ συ. 844, ομαγίδοθαβ. Ῥοβὺ 
ἴ. 191 αἀπύτὴ οὖ υἱριθί! [0118Δ, αὐογὰὰ υἱθϊταστη νϑοιῦχη 

οϑὺ, δ]᾽])ραία ϑυπὺ, αἀυδρυβ ΘΟ] μη) Π18 8860. ΧΥ͂ οχίγ. ὁ0Π- 
βουιρία.. Ε΄. 1925 ἱποῖριὺ [ ἐκ πκιλικίας οὖσα γιγαντογενῆς 

πος [60 ζτϑιημι. Ὁ. 124, ὃ, βοαπυπίῃυγν οθίοσϑ οχοορίδ ΟΧ 

1,6ομθ οὺ ἰροὺ ἀθ ὃ, βορῖδ: οχρὶ. ἢ. 2007 κχουροπαλάτου 

τότε ὄντος (810). -[- τέλος τὰ πάτρια τῆς ἁγίας σοφίας. ---- -- 
πάτρια τῆς πόλεως -ἰ- πο. Χρὴ γιγνώσκειν ΞξΞ- 8 1 τοῦ, Ο; 
ΘΧΡΙ. ἢ. 2057 καϑορῶνται χρυσέμβαφοι ΞξΞ 8 80 τοᾶ. Ὁ. 8:- 
αυϊΐαν τμῆμα μικρὸν ἀπὸ φυσιολόγου. 

Εὐαπι ῥϑασίοτα οχμίρουῦ (60) οοᾶοχ Αἰμουβ 3816 
8860. ΧΥΙ, ἀθ αὐο 1 ΔυῦΥΟΒ 1 Ρ. 401 δθὸ μαροὺ: ἔ. 888 

Τὰ τῆς ΚΙπόλεως πάτρια. άρχ. χρὴ γινώσκην ὅτι τὸ βυ- 
ξάντιον πόλις ἦν τοῦ βύξαντος βασιλέως. Γέγραπται κατὰ 

δύο σελίδας᾽ μένει δὲ ἀτελές. ἸΑΡΟῸΥ ἀθ Κ.. βορῃῖαι απ 
δηἰθοθαθηζθυβ δυὺ οὐχ Βυ Βοαποηῦ 8 Θχοθυρῦβ ΟΧχ ΠΘΟῸΠ6 

αγδιμηηδίϊοο οχϑίαὺ ἴῃ (61) οοᾶϊοο αίίοαπο Οὐϊορβομπίϑῃο 
στ. 809 5866. ΧΥ͂Ι (τ. ργίογθιη ἴδβοϊο. ρ. ΧΥ]) οὐ ἰπ (62. 
58) γαίίο. 1116 οἱ 1898, (64) ίπᾶοροπ. μὲβί. στ. 118 
(ΚΟΙν ϑαρρ!. π. 180), (65) Βοἀ]οίαπο Βδγζοοο. 44, (566) 
Μοπδοθηβὶ 181, (57) Δἰμοο 8298, ομπιπίρυβ 5860Ὰ}1 βοχίὰ 
ἀϑοῖγα. Οὗ Εδβο. 1 ρ. ΧΙΠ ἢ. 6---11. 

8. 11. ΑἸτὰβ οοᾶοχ 'ρ80 αἀποαὰθ χϑοΟθηβίομθα ἴορο- ππδορμαίς 
στδρμΐοδηῃ οοπἐϊμθηβ οοῦ (ὅ8) Ῥαγίβίπιιβ ΒΡ]. ρυ. 690 ἴοροιτα- 
8866. ΧΙῚ, τηρτη τη...) ΟἸπι Μγπδο (Μ). Ὀ1ΠΠρθπη ϊββίσωθ δὲ Ῥρῖοα Μ 
ΡῬυ]Ομουυίαθ ἀπϑθυβ ΘΟ] τ ΠἿ8 βοσιρβ οϑὶ. χχοῦθ τνθνις 

Βουρίοσοθ Ουἱβ. Οομδίδεϊ. 1]. Ὸ 



γαυὶ 

168. 

ΧΥ͂ΙΠΙ ΡΕΑΕΒΕΑΤΙΟ. 

Ὀπ8 οὐ Ἰοιητηϑίυμη δυχδί8. Εἰ. 224----242 οοπεϊποης 

τῶν πατρίων τῆς πόλεως καὶ τῶν ἀγαλμάτων καὶ τῶν ἢ 
ϑεσιῶν καὶ τῶν στηλῶν. ἴπο. Χρὴ γιγνώσκειν -Ξ 
γοαδοῦ. ΟἉ, οχρ]. ὅτε ἐγώ εἰμι ὃ κτίτωρ (ΞΞ ». 384, 11). 
Μ ἰπδμββουιρίαβ οϑὺ (59) οοᾶοχσ ὙΊΒαοθομθηϑῖΒ ἶδέ. 
100 8860. ΧΥ͂Ι, ομαγί., ἃ Βυβθθαυϊο Οοπδίδηθ ΟΡ ΟΣ ϑχαρὶ 

ΙῃΏ Μ οχβηῖδ αὐὑδ6 Οὐ δὰ Ρ8.-Οοἀϊπυγη δαάϊαϊέ, γοὶ 
ὀϑύτθα ἀοαϊοδίοσίατα, 88 14, 70, 191, 192, 259, Θχοϑῖρ 
6Χχ [,60πη0 ΟΥδιηχηδίϊοο ἀθϑαηῦ; ἤθᾷὰθ πδυγαίϊοῃὶβ ἀθ Κ(. Κι 

Ῥμὶδ ρσοπυϊηδ ἴούταα οϑὺ, 8604 αυδ]θη ΑΒ γργϑϑρϑὺ. ὅθι 
ταυϊίᾶ. αὐὑδὸ Ο οχ ῬΒ8.-Οοαϊμο ἰγϑηββοῦ  Υ6 οὐδὶΐ, πῃ Ν 

οχϑίδπίύ. Ῥγδθίοσθϑ αἱβϑροϑιῦίο οδριύΐαα αὖ ἴῃ ὃ 1---Θῦ 
(ὑγδοῖου 14, μβ΄ οἱ 60) ρσορθ οοπβθηῦὑ οὑπὶ ΟἍ, 1ξδ 418 
οϑὺ ἴπ σϑιαυὶβ (τ. Ρ. 8006 --- 818). Τηρτίτηβ 8 188 ---- 186 
γοἀδοίϊομίβ Οἱ (Ξε 8 οε΄ --- ρη7 ἷἰπ Μ ροβὺ 8 14 (οδ΄) ἰη- 
βούίΐδο βυπὺ. [Ι͂πᾶθ ΘΟποὶαθγθ ῬΟΒ815 15 ΘΣΧΘΙΏΡΪΆΥΙ, αὺ0 

ἸΒ8 οϑὺ Βοῦρα οΟα1618 Μ, αἸβροβιοηθηη ἤδηῸ ἴθυθ 1880, 

αὖ Ρδ185 ῥυΐίτηδ (α΄ --- ξξ΄) οδᾶθιη οβϑβοὺ δίαυθ ἴῃ Ὁ, δἹίοσδ 
(ξζ΄ --- οη΄) ) πιοπυταθηΐα ΤΥ οδμ βίθυ! οὐ Ῥγοροιλαϊβ οοπ- 
Ὀἰπογθὺ, ἰογίϊα (ρϑ' --- ρπη) 98, αὐ80 ἱπ ρᾶγίθ οὐἹϑηΐίδὶ: 
ῬΙΤΊΊΩΙ 601118. οὐ πύου Μθαϊδμπι οὗ ΟὐΥπὰ δυγθαμὶ 518 βυπύ. 

ΒοΙίασἃ Θοάθηη ἔθγσθ τηοᾶο αϊβροβιΐα βδυιαηὺ αὰὸ πὰ Ὁ. Θαδθ 

Ταῦο ᾿ἱπίογοθᾶδὺ ἱπίου Μ οὐ Ο, μδυὰ ἴβδ01160 οδὺ δᾶ ἀ18- 

ὀογῃθηάση. Ἐαυϊάθη ὙΘΙΊΒΙΤΩ]96 6880. ρᾳΐο δυοίοσθω 

τοαδοίάζομβ Μ οὖ εχ θχθιηρ δῦ! δ]ίαυο γϑαδοίϊοπιβ Οὐ οὗ ο]85- 
515 Α Ἠδυβῖ58θ.Ὀ Τοχίυῃβ οογΐθ τηοᾶο ουμὰ ἃ τποᾶο οὐπ Ο 
οομδοηξΐ. 

812. βυρογβαπῦ ποηπ}}1 οοὔϊοθβ, ααἱ δαῦ πῈ}11.8 ἃ] θυ 

ΒΙ.1165 θα 0 Ὁ]}1π|5 χταοσηθηθὶ δυηῦ δῦ ἀΘ αὐἱρὰβ 8181] οθτίὶ 

οοπβίδί. απὸ δαΐοχα 1: (60) Υ ὐἰλοδπιβ ργ. 1144 5296. ΧΥ͂, 

1) οχθα αὐὯθ ροβὺ ρς΄ Ἰορυπίυγ: τέλος τῆς μιᾶς μερίας, 
Ὠϑυὰ Βοὶοὸ δὰ ὩῸ0Ὼ Ῥοχύμοδηῦ δὰ αἱβροβιύμθτη ὑορορυδρλοδση. 



ΡΕΑΒΕΒΑΤΙΟ. ΧΙΧ 

οδασχίύ., ταΐον νᾶγὶᾶ βουιρία ἔ. 2747 --- 277) Ῥϑυοᾶ οχοουρίδ οχ 

Οὐρίπῖθυβ ὀομ ποῦ π.110 οοτίο οσαϊπθ. Τπο. ὁ λεγόμενος πιττά- 
κης στήλη ἐστὶ --Ξ 1 81, βραυυπίυῦ θχοορίἃ οχ ΠῚ 838, 
41, 80, 96, 1 8344. ΟΧΡΙ. περιτειϑέασι κέρατα -εΞ 1 14 (ρ. 157, 
18). ΝΊΒΙ οομιρουὶ ἀθ ἸΒοΙαδθ αδ]οὶ οοαϊοῖρυβ (61. 62), 
αὰϊ τηϑιοσϑηΐα ἱπ ΒΟΥΠΔΙῚ Οὐδΐα]. οοαα, Απρ]89 οὐ Η]- 
Ὀοτπΐδθ π. ὅ928 (,,Οοπβίδπ  ΠοΡ0}15 ἀθβοσιρίζο οὐ δηίαυϊ- 

ἰ85.) οὗ π. 0094 (.,ἅΔ9 οοπάϊξα Ορο]605.“), πθᾳὰθ ἀθ οοἄϊοο(θ8), 
αυθιὰ νἱάογαὺ Μουίζδαθου Ὁ10]. Ρ. 6748 π. 1094 ἴπη ΥΥ οϑί- 

τηϊηδίοσ (Οτῖρο Ορο] 18“). Νϑαὰθ 1116 ρον (64), ααἱ 
Οἰἶγα ἔυϊὺ ἴθ Αποηγγὴὶ ΟὈϊιδάδιῃ ὈΪ]1οἴμοοα, ουϊὰβ οδίδ- 

Ἰοσαχα οαϊαϊξ. ΒΟ. Εδυβίου 12}6 δα αυϊία θυ Οοπδίαπίπο- 

ῬοΙΣίδηῖ8 (πα. 11 ρκδ΄ τὰ πάτρια Κπόλεως), 01 πᾶὰπο οχ- 
ἰθὺ, α101 ροὐοϑβί. 

8 18. Ἑαϊο ῥυποθρθ ΟθοΥρΊ Πουβᾶθ, [8πὶ ἔ., ργχοᾶ- 
τὖ ἃ. 1596: Γεωργίου τοῦ Κωδινοῦ παρεκβολαὶ ἐκ τῆς 
βίβλου τοῦ χρονικοῦ περὶ τῶν πατρίων τῆς Κωνσταντινου- 

πόλεως. Οοπύϊποῦ ποι ὑούστη Ορυδβοῦ]υτη, 566 ἔταρτηθηΐδ Π866: 
Ι1--ὖο, ὅδ, 571---8, ΤΙ1--2ὅ, 40--44, ΤΥ 1--82. 
Ῥγϑϑίοσ οοάϊοοῃη 8] θὰ του] (Β,) Πουβϑᾶπι οἰΐδιῃ 
ὁοὔϊοθ 6]85518 Α οὖ ϑυϊαα ἀδῦχτη 6550 ἃρραγοίύ. Βοροία 

οδὺ ϑαϊίο (Αυχο]ῖαθ ΑἸ]ΟΡτορυσα 1607), 5111 ταυίαΐα π]5ὶ 
αυοᾶ ρτγϑοίαϊο Ιοϑπμ8 ΜΘΌΥΒΙΙ οἰθβϑαὰθ ποίδο δὰ (ὑθου- 
σίατα Οοαϊπυτα δαἀαϊΐδθ βαπί. Τύυχὰ Ιδοοῦυβ αγοίβου, σὰ πὶ 
8. 1026 Οἰδβοῖα Β5.-οαϊπὶ ἴῃ Ἰποθὰ ἀδγοῦ, ῥῬϑιθαᾶ 800}0]6- 
τηθηΐδ, ΘΧ (Οαϊ06 ΒΑΥΔΙΘΟ 1. θ6. ΜΟΠΒΟΘΗΒ1 48 (βαρτα ἢ. ΥΓ 
ῃ. .3) δάϊυπχιύ, αα80 βυπὺ Π 26---89 οὐ 46ὅ---οὅ. Τοΐυχα 
Οοἀϊπυσι ἄδγθ 11θ885 Ηο]βίθπίυϑ ἴθ δηΐο βδραυϊ.ἢ) 
Α. 1629 τοραὺ Ῥοϊγοβοίασα, αὖ 5101 οοάϊοομα ταϊυδαί, ἀάθια 

1) ΟΥ, Ηοϊβύθῃ θρὶβύμ]δθ οὰ. Βοϊββομδαθ Ρ. 71, 180 βᾳ., 226; 
ὙΜΊΟΚΘΩΒ ΠΘΌΘΩ ἀθ8 μϑὶθσίθῃ ἴζὰ0. Ηο]δύθηϊυβ Ρ. 7. Ὅταονι 
ΑἸΏ81608 ἀὰ χά ΠῚ ὑ. 16. 

χΣ 

Ἑδιθοθ 

ῬΙΊΟΙΘΕ. 



ΧΧ ΡΕΑΒΒΑΤΊΟ. 

1110 1πΥου ΠΙΌΥῸΒ ΟΧ [1}}} ῬδΟῚ1 ὈΣΘ]Ποἴμθοα ϑχυΐοβ Βαροθαί. 
ΘυΣ οοαθχ οὰτὰ ᾿}.}018 8115 ᾿ἰὈγ]8 ΗοΙβίθηὶ ἀθυθηὶ ἴῃ 
ὈΙΘΙοἰμθοδπὶ ΒΔ οσίπϑτη οὗ ϑβὺ οἱαβ 1 π. θ4 (ν. βαρσβ τι. 33). 
Ἐς 1Οδ᾽ Ἰοριταν δαπάνῃ καὶ ἀναλώματι τῷ λογεωτάτῳ καὶ 
φιλέλληνι κυρίῳ ἰουλίῳ πακίῳ, ἄκρωτι (810) φιλοσόφῳ.) 
Νϑαὰθ δυΐθιῃ αὐᾶο γο]αϊδ ρογίθοιῦ, 8δ08 δῆπο 1646 Ῥρέτο 
ΤιϑιλὈθοῖο ποροΐἱ Οὐαϊπαχα θἄθπάυμι ἰχδαϊαϊῦ (ν. Ἠο] 53 θα! 
θρὶβῦ. ρ. 849, 888 96.) ϑαιθ οοάϊοοπι ῬοΙγΘβΟΙΣ οὖ βὺρ- 
Ἰογαθηΐα οχ ψδίϊοδἹβ 8]1|858400 ΘΟΟΊΟΙθυ8 οοἸ]οοῖα, ἰγϑηβχηλϑι 
158 ἀοπίαυο ἃ. 16δδ Οοᾶϊπυτα ΡαὉ]1Ο01 1υγ]β ἔθοϊῦ ἀπ οὐ 
Ῥαγδβίδβιθυιβ οὗ [.Θ0Π15 ΠΡΟΓΘΙΟΥΊΒ ΟΥ̓ΔΟᾺ]18, ταυ]ξυχα 88- 
᾿αΐαϑ 80 ἃσάμουϊο, υὖ Θυγοϑηΐυϑ ἴῃ ΟἸΟΒΒΆΣ10 ρΎᾶθοο 1ἰπαὶ- 

οαγοὺ οχ Ηοϊβίθῃὶ βοῆθα1]5 οοχηρδοίδβ 6886 11}1ὰ8 ποίδβ δὰ 

Οοάϊΐπυμπι (ΠΟΚοπ5 Τϑιαρθοΐαβ ῥ. 118). Οοἄϊοθθ 50Χχ α008 
86 8ΔαΒΙΡ 1850. 1η Ὀγϑοίδϊίοπο αἱοιί, δαμὺ 1: Ὑ8)1106]] 8 π 08, 

γαϊίοδηυβ ὅ62, Μοββίϑημβ πὰπὸ ἀθρογαϊξυβ ὑγϑηββουϊρίῃβ 
οχΣ Βυϊίαππίοο (ΟἹ Βογὰὶ 160 ΧΙ), οοᾶ. Ῥοϊγϑβοὶὶ τες Βδγ- 
ὈΘΥΠῸΒ ᾿τ. 1 64, Βορίυβ Ξξξε Ῥαυ. 854, Βιγτη πὶ Ξε ΒΟΧΌ]η. 
289. 'οα οχ οαϊδίομθ οὖ δχ 80}ῃ6α 15 ΓΠιϑιλῦθο 1, αὰ86 Ὑ1η- 

ἀοθοπᾶθ ββοσυδηΐαγ (οοα. ΒΌΡΡ]. στ. 92 Ἐ, 2 γ011.) γιάθχηυβ 
θὰσῃ Ὀτγϑθίου γαίβμοδμυση ὅ062 οὐδ 162 ΔαΒιρυ1856: 58.609 

ΘΙ ἄὰο δαίιοδηι οἰΐαηΐαγ. Τοχύσμη ἹΠΡΥΙΤΩΙΒ ΟΧχ Ὦ18 

γαιοαπίβ οοπδύϊυϊν οὐ ὁχ οοᾶϊοο. Βορίο (1. Θ. ὁΧ ὁοἄ]ο9 0]885- 
818. ΔΑ, οοᾶ. Β οὐ Η).5) Θυοᾶδὶ ἱπ οἀϊξίοπο Τιμαθ6011 οοπι- 

1) Αππηοὸ 1631 ἨΗοϊ]δβύθῃσβ Ῥοίσϑβοϊο βουϊιὺ 11ὰαἃ Οὐάϊηὶ 
ΘΧΘΙΏΡΙΔΙ τηυ]ύο ἸηὐθρυϊΒ Θ886 οαϊύο οὗ πὸπ βο]υτῃ Οτϑύβουϊδηδ 
ΒΆΡΡΙθταθηΐα ὨΔΌΘΤΟ, 804 οὐ 84]18 Ἰοῃρθ Ὀ]υσίτηθ αὐδ0 οὁχΧ Υὶ αὐ!- 
Ο88 0 οοὔϊορ ἀθβου οχο βύαϊαϊθβού. Φυδο αἀϊοιῦ ἀθ Βυρρ]θχηθη ]Β 
Οτγούβοσι 818, σοσὰ ὩΟῈ βυηῦ; ἔθη 1ῃ ΘΟάϊοθ ΒΑΓΌΘΙΙΠΟ, ΟΌΤΩ 
ὍΠῸΒ ΘΧ ΤῸ 118 810, αἰΐοσ ἰογ ἀδοδύ. υδθ ορῷῶὸ ἀθ οοάϊοθ 
ῬΘΊΓΘΒΟΙΣ ἴῃ Ῥχορτδιητηδίθ (Βοϊ χάρο οὔθ.) Ρ. 30 αἰχὶ, ἔδ)δα βϑυμύ. 

2) ϑομθᾶδθ υϑιάθθ011 βοδύθηὐ ἔἕδσυταριπθ Ἰθούϊομτη Ὀ]θγυτη- 
αὰθ 6οαλοῖβ ποῦδ πΠ0η δαβοσιρία: ἷο 1116 δα αϊξαγ οοά. Ὑ14]]166]].. 
γαΐοδῃ., Ηορίαβ, Βανασ. νοὶ αν. (1. 6. ασϑίβου). Οοά. ϑισταομπαὶϊὶ 
οὐ γοββίδητυβ οὐ Ῥοϑίσϑβοὶὶ Ὡσδαυδιη δῇὲοσυμέυσ: θὐθηΐπι ταυὐ]] 



ΡΕΑΒΒΑΤΙΟ. ΧΧῚ 

φΙσθυΒ ἸΟΟῚΒ ἰοχίαμη ἱηνθηΐμηαβ αἱ π0}10 Βογθχα ΟΟάϊ- 

αἰουχα ἤθαὰθ Β. (συ ο618851 8ιἀβουϊθοπαὶ βυπὺ οοα. ῬοίΧΘΒΟΙ,, 
ΔΙ] οθ]]Δπυ8, Υ οβδίδημβ: οοᾶ. δἰγτλοπαϊ οϑὲ 6185518. Α οὐ Β.) 
ἰγδαιῖαῦ, ουσὰ 11}}ὰ8 βῖνγο Ηοϊβίθηι οομπϊθούασαϑ 101 Ο66η- 

ϑοπᾶστα οϑὺ (οὗ, Ρ. 140, 14; 228, 19: 252, 10 οἰο.). 
Αμπο 1711 Βδπάᾶυχσίαβ ἱἰπ ΠΡΟΥΙΟ ΟΥΘμΐ811 ΓΘΟΘ81- 

ὉΠΘὰ ἰορορτδρμίοδιη οαϊαϊύ οχ οοαᾶ, ἢ) οὐ Ἐς, ργδοίθυθϑ 

οοὔϊοοα ἂς (Ρᾶσ. 1782) δάμίθυϊδ; 808 οἂνθ β88 οἱυϑ 
δυοίογχιαίθ. Τύχῃ 1π Οὐτγροῦθ ϑουιρίοσασα Ηϊβίοσῖδο Βγυζϑη- 
ἰϊηδο 1. ΒΟΚΙΚΟΥ ἃ. 1848 Οοαϊηὶ ΟΥρίπμ68 ρυθ]οανιῦ πθαὰθ 
ΠΟΥ͂ΟΒ ΟΟΘΙΟΟ5Β 8αΠΙΌ6η8Β ποαὰθ αυϊάασϑηη ἔθγθ ΘΠ 8}8 

π᾿ ἰοχύι ΤΔυλΌ 6011: 8068 'π ποῦβ Ἰϑοίΐζοηθβ γϑυΐδϑ ἀπΟΉΥΤΩΙ 

Βϑμάυτὶ οὐ Ῥαγαβϑίδβθοῃ 8 βου ρϑιὺ οὖ ρϑύρϑυοδβ οοῃϊθοίαγϑβ 

ϑαβροχϑὶ .) Ῥοπίαιο ΜΙρτΐυβ ἴῃ Ῥαίχοϊορίαθ βογὶοθὶ στᾶθοδθ 
ἴοταο ΟἿ, 1 δηπὸ 1866 ἰοχύυμι οχ αϊζζοπθ ΒϑκΚΚουὶ (ποι 
6Χ θα. ΤιΘιη θοἱ1, 14 αποᾶ ζ8]80 Ρ. 2 8856110) ΥΘΡυ ΘΠ τη 
Ουγανῦ, οΧ Τϑυλθθοὶο 1080 80] υτη ῬϑΥδρΥϑρΒο5 Π 1---18ὃ 

Δαάθη5, αὐὑΔ8 ΒΘΙΚΟΥ Οτηϊβογαῦ. 9 

8 14, Ἐρο δομιπὸ αὐἱϊμάθοιη 8ΠΠΟΒ Τ]ΘΙΠΟΥ8τη Ο06]- 
οὔτὰ ἄθπυοὸ ᾿ηνοβυραπαδτη τη] ὈΣΟΡΟΒᾺΣ οὐ ἴπ Ῥχορτϑια- 

τηδίθ Μοπϑοθηβὶ δηπὶ 1895 (Βοϊίγᾶρο ζὰγ Τοχύρθβοι. ἀθι 
Πάτρια Κ[πόλεως) οὗ ἴπ ΑπηΔ])1θι.5 Βγπδπίϊ ἰδ (ΒΥ2. Ζο  ἐβοιγ. 
ΧΙΠ (1904) 370---888) ἅθ αἰδβηϊαίο. οὐ δυοίογιἐαῦθ οοᾶ!ϊ- 
ΟΌΙΑ ΒΟΥ͂ΡΒΙ. Θυδγαχη ΟΟΤΆΓΌΙΩ ϑυτϊησήϑτη Ὠ16 γϑρθίϑιῃ. 

Οοαϊοθβ ποπ ἴδηι ΥΘΡ8 ΘΗΔΥΤ 18 αὐγὴ Θ]ΟΟΙ 1016 οὗ 56Γ- 

ΤΩΟΠΘ ἰδηΐατα Ἰπΐου 860 γαχγδηΐ, υὐ ΑΒΔ, ΟΜ, ΟΒρ, ὅ,Η 

αυϊπαὰθ τϑαϑοϊομαχη ἔθγο ᾿πϑίϑι διπύ. Οὐτὰ δυΐθτα δαποῦ 

ϑυαηῦ ΠΘαῸΘ 8114 ρσδϑρυθσυηῦ δίαυθ γαύοδῃὶ οὐ γ᾽ 4111 0618 πι8. 
Ὁοαϊοὶθ ΒΟΩῚΣ ἄὰο Θχθιηρ]α βοβϑαΐβ αἱ] ραΐω βυηὐ. Οθύθσασῃ 
ΦΟάϊοΘ5 ἃ ᾿μδιηθθοὶο βῖνθ Ἠο]βύθηϊο πο ϑοσασγαὺθ ΟοΟ]]αῦ βαρύ. 

1) ΒΟΚΙΚΘΥΙ βἰμὶω βαθὸ βυαηύὺ: Ο ΞΏῷο ἰοχύιμβ Βαηαυσὶ, γαΐ. οὐ 
γαῦ. αἰΐου βοουπάυση [δια 6011 ἰονθῖὰ δαοίοχι δύο τιοὰο Καῖ. 
562 τιοᾶο 162 βἰρηϊδβοδηῦ; οοα. Εθρ. --- Η. Ε' --- Ῥοσθδνδδονα. 

6 δα 

οἀϊξίοτθ. 



ΧΧΙ ΡΕΑΕΒΕΑΤΙΟ. 

ϑιιοΐογθθ, 4αλθὰβ 88 οδϑὺ Ρβ.-Οοαπαβ, δᾶμος οχείοπί, 
Ῥαγαβίδϑοὶβ ἀϊοὸο οὗ ἀποηγίάυχα ΤΎθυ, ἔβ61}}]96 ἅἀθ δαοίοσι αίο 

οοἀϊουπι ἀἸβοθυμθτθ ροββϑυσαυῦβ. Αἴαὰθ ῥσχίχωυχη αὐΐάσα 
αὐγουσσηααθ γϑυθα οοπέογθμπύθιῃ ἔπρθγθ ΟῚ Ῥούθϑὺ οἱθρϑῃ- 
Ὀϊουθπη 11]ὰπὰ οὗ οοριοβίοσύθιῃ τϑαδοίϊζοπθῃ α δὲ Β ς'ὶ Ἰοπρίυ: 
ΤΘΟΘᾶοσΘ ἃ δυοίουιθαϑ αὐδπὶ ὈΥΘΥΙΟΥΘΙᾺ Θὺ ΒΤ] όθχα: ἀ9- 

ἱπᾶθ γϑαδοιίϊίομυση οὗ οοάϊουσα ἀπδβ Οοἰδ5808 880, αὐδύυ 
ΑἸΐζοσιυ9 βυηΐ Φ οὐ Η οὗ οχθιρὶδῦ, υὑπᾶθ Βυχογυηΐ ΟΒ6, 

ΘΙ ύουαΒ Α1}8 οὐ ΟΜ, Νραὰθ ϑδυΐοτμη ὑπ 8] ἤθγϑχη ϑδυοίου- 

ἰαΐθ τα Βαρογαΐ, αὖ οΧ 68 8018 σομαϊηυχη ὑθχίύυχη γοϑ υθγθ 

ῬΟΒΒΙΠλ.8:; ἱπη110 ὙἹάΘΙΛΙΒ ΤΩ00 ἤπποὸ τηρᾶο 1] χη ΘΟ ΟθΙ8 
ΘΟΠΡΥΆΘΙΘ οὐτὰ διοίουθ ὩΘαὰ0 ΠΟΒ Ὁ]]ατη ΘΟαλοθχα 8] ὑθσῖυβ 
αὐγὰ 6188818 οθσίασα ἀιόθ βθαὰλ ΡΟ886θ. Θυοᾶ διθρίθ ποὰ 

ἔθυβ 1π 118 ραγίλθιιϑ αὐϑύυγη διυοίουθϑ οχϑίδπς [1ἢ χϑ' 

᾿1αυ1]8 αΙ ΠΟ]]σαπὶ οϑὺ γϑοΐϑπι) Ὑἱϑι 80 ΥδύϊΟμΘα ἐπ ΘΗΤΘ. 
Ἐρο ἴῃ 618 Ῥδυύθαβ, αὐϑγυτα ϑαοίουθβ ΠῸΠ θσϑύδη δ, ῥτδθ- 
ἔγδοῖθ πθρὸ πο8 ζθηθηϑηῃ ὑθχύιβ ἔοστηϑῖὰ ΘΟμβυλ ΘΟ Θ ΡΟΒ86. 

γοϊαῦ, αὖ ΘΟΧΘΙΏΡΙδρῳ δοσαμημ, το ἴπ ὁ τηοᾶο ἱἰπ ΑΟΝ 

ῬΔΥΔΡΥΎΔΡΩΙ ρδυίιουϊα δέ, τηοᾶο 1ἴπ ποὺ ΟΟαϊ66 πιοᾶο ἐπ 1110 

ΘΟΠΣαποίοηθ ὅτε ἱπηρυπύαγ, τηοᾶο ἴῃ δἰΐοσα ο018580 δΘοῃν 
ἰᾳποῦο Ὀ͵δπο ἀθοϑῦ: απθῖλ ΘΟα οθηὰ θα δα ἢ ΟΡ  5511Ὲ0 

8115 ὙΘΥΡΙΒ Ιαθὴ αΙοΙ αΥ, ἱπ ΘΡΙ οΘ8, 1π νου θοσαχα 00]- 

Ἰοοδίύϊοπθ γαγιϑύασ. 851 ριον δρραγαΐαση 18 1πϑ0ι 1 ΒΒοσω, 

αὖ ΟΧ 60 ΘΟΙΏΪ ροββοί, αὐ αποαὰθ ἸΟΟῸ 51Πρ1}1 οοὐϊοθβ 

ἰγδαθγθηΐ, πια]ΐο τρϑῖου τϑααϊίβ οβϑοῦ αὐδπὶ ἰοχύβ πθαὰθ 
ἴΔ0116 α18 πὸ γαβύϑιι Ὑϑυιϑυση θούϊοπυτη ἔδυυ ρΊΉΘΙΩ 

ῬΘΥΒΡΌΔΟΘΥΘ ρούυϊδθοί. [1Τίϑαμιιθ ΤΙ παθγΘ οὐ ο]τηπᾶγο βπαι 
αἴ180 560170 ἸΘΟΙΟΥΒ ΤαΪη 8 ᾿ἰπίογοϑϑού. ἀΐαιθ ὈΣΙΤαυ,η 1. 

115 Ῥδυθρυ5 ὈΥῚ ΒΘΟΧΠΟῚ ααδ80 ΟΣ ΑΠΟΉγτθΟ οἱ Ῥαγϑβίδ- 
ΒΙΌυ5 ϑυτηρίδθο δαπῦ, ΒΘΙΏΡΟΥ Θὕχη ΘΟΟΊοΘΙ βθοαΐαβ ΒΌΤΙΩ, 

οαΐα5 Ἰοοίο ὀομρτυασῦ οατα δυοίοσθ, ἤθαὰθ διυΐθιῃ δαποίδνυϊ 
αυ18 ΘΟὐΙούχη οββϑοῦ ΠΘαῸΘ ΓΘ] ΟΓΆΤΩ ΘΟἀϊΟΌΤΩ αἸΒΟΣΘΡϑμὐ18.8 

ΒΟΙΙΏΟΠΒ 15 115 ρᾶτύλρυβ αὐΐα]. Πθαὶ 80] 618 1οοἿ8, 



ΡΕΒΑΒΕΑΤΙΟ. ΧΧΠῚ 

ἐ ὍΝ, Π0]}08 οοὗοθχ ο8 βουγαυύ, αὐ80 1π διιοίοσι θυ5 Θοχβδῃϊ, 

; 508 αὐυδ0 ἃ Οὐαΐηο ϑβοχιρίδ 6880 ὙΟΙΙΒΊΙΩ1]6 οϑύ. Ὑοὶαΐ 
φ. 106, 7 Αποῃ. ΤΥ. ργδουοὺῦ στῆλαι Κωνσταντίνου καὶ “Ἐλέ- 
νης, ἰάρτα οοᾶ. α: στήλη Κ. καὶ Ἑ. τῶν μεγάλων 5ογἹθι 7, 
στήλη Κι. καὶ Ἕ. τοϊϊαὰϊ; αὐδ8 ἀβογθρϑηθδβ πὸὰ δἰία], 
δυὰ ΟΟΠΒΘΗΒῸΒ ΟΟΘΟΪ8Β αἱ οὗ Αποηντὶ ΤΎΘὰ 06 ΙΟ60 

οϑίθπαογοί, αὐ1ἃ 5ογἸρ5ι5δοὺ Οοαϊπυβ. ὥὅοα. ρ. 166, 2 αξι- 

μιανοῦ Αποη. Του, μαξιμίνου ὁοα16085 ΟΟαἸηϊ ΟἿΆ 68 ὈΓΣδΘθ- 
Ῥοπύ; 1ὰ ποῖδυι. 6 πᾶθ 1πὶ 618 ραγίϊυβ, αυδγυχῃ δοίοῦ 98 

ΠΟΌ18 αἀοϑαπί, Ρ]οσυσηαιθ “, οοαϊοοτῃ γούμβἐββίσαυση, αἀΟΘσα 

ΒθΘουΐ8 ϑυχ, οὐϊ8 ἰοΐϑιη ἔργο ἀἰβουθρϑη δια ργδϑίοσ 16Υ]- 

οὺ]8 τηθηδ δαποίδυὶ, οἵὴηθβ ϑυΐθηῃ τϑ]] αὰοΥαχη ΟΟΘΣΟυχη 

αἸΒουθρδηΐδθβ ΟἿΏ151 αὐὑὐδϑὸ 8ἃ 50}1ὰπ| οὗ δ] οοα Οπθτὰ ὉΘ6Γ- 

ἀπθϑηΐ. ΕἾΔ8 Ἰριῦυνῦ γΥ]88 Ἰθούομθ5 αἀθα], αὐἱθὰβ γ08 πουδθ 
δἀδυπίυν (αυδγυχα δ]ϊαποῦ οἰβθὶ δοχίατη ϑϑὺ ΠῸῚ ρθπυ 88 
6886, ἐδ 6. 8]10 118 τηοταθηὶ βαηὖ δ Τορορταρμίδηη Ορ0115), 
ἀοὶπαθ 88 001 αὐ8 ΒΒΡΙΟΔΙΣ ροβδὶὺ ὑθχίαση ΘοΟυταρίυχα 

6580, ἀοπίαθ αἰ βουθρδηθδηη ΠΟΙ πτη ὈΤΟΡΓΙοσση. Ὁ] 

ΘΟΘΊΟ68 80]100 1]8ρ18 αἰϑογορϑηῦ ἴῃ ΤΘΌυ8, ΘΟΥΌΙΩ ὑθχίιτα 
ΒΘΟΥϑιη Α6αῚ τσοὶαὺ ν. 188, 228, 281 οἷο. Ῥγχγϑοίογθᾷ 

οοὐϊοοα Μ ΟἸΩΠΙΡῈΒ 618 0018 ΔΙΟΙΤΘ ΟΥΩΒὶ, ὉὉῚ σομβοηςῦ 

οὐχ Οὐ, ἴοπι Β (Βρ οὐ Β 8), υδὶ δοπβοπθ οὐ αὶ οὐ ἁ:. 
Βγονιίδβ βίυαϊο οχοιβαυὶ σὑϑὰ δηπούδἠομθθ α08]08 

Ρ. 207, 2. ΙῸΣ ἴπ ἰοχίαᾳ οϑὺ μετὰ καὶ τοῦ Φόρου καὶ τῆς 
Νέας. Οοᾶ. Β μαροῖ καὶ τὸν Φόρον καὶ τὴν Νέαν εἰς τὸ 
παλάτιον. ΠΊδγὰη 501} γαγϊδύϊοποια καί ρῖὸ μετά οὕχη 
Δογο ρϑοηϊίογοί, δἀποίανι: (τὴν νέαν) εἰς τὸ παλάτιον Β. 
5:ΧΩ116 οϑὺ ρ. 267, 8, υὉὲ ἴῃ οοἂ. Η ϑδοίϊννυτα ῥὑγῸ ρϑββϑῖνο 

Ῥοπϊίυσ, Εδάθῃῃ ἀἋ6 οϑυβα 88606 γοῦρᾶ δ8]10υ]}8 ΟΟΑ]018 

ΔΙΟΥΥΘ ΟἸΆΪΒῚ οὗ διά βουρ51: “β:χυλ ον Β᾽ βίνο: Ἢ ουϊ Β ρῥτο- 
Ῥίπαυυβ οδ΄. Εδδτη 510 δρραγϑίασα 801100 ΘΟΡΙΟβίοσθαι 
τοααϊίαπι 9886 [8.01]10 αὐὶ8 ΟρΡΙ ποίυχ. 

υοὰ δα ἰοχύσμι αὐ ποῦ, σγϑϑριοῖδθ Ῥ5.-οχοσσα ὥϑχο. 



ΧΧΙῪ ΡΕΑΕΒΡΑΤΙΟ. 

Ιηθηᾶ8, αὐδθὸ ἴῃ ϑδιοίοσθ αὑοὸ 88 οδὺ οχϑίδβραμπί, {γᾷ 
ἰ0}}15886; ααδθ π6 ΟΟΥΤΙΡ88 Οδυθμάυτη οϑὺύ. οὶυῦ Ρ. 20 
Ῥαγαβίδβοὶβ ργδοοηὺ ὑπὸ ϑυμοῦ: 1άθχη ΡΒ.- Οοαϊπαβ Ρ. 208 
Ῥαγαβί. ῃ. 81, 16 ὥραος οὐδὲ ϑανοῦσα, ἰᾶθῃῃ Ῥ5.-( 

». 206, 8; ΡῬαγαβίδβ. ρ. 28, 17 Κωνσταντίνου τοῦ ὁμωνύμ 
Ἰάϑυῃ Οοάα. ρ. 200, 8, αὰὶϊ Βαυὰ Ἰρῃοτδῃβ ποη Οοπδίδη ποι 

Ρϑίσο ᾿πἰογίθοϊιμι 6586 506 8]1}ὰτὰ Β]1υτ, ΘΟ] 8 ΠΟΙΆ θα ΠΟΙ Ὁ 
ταθυμουίδ ἰθηθοδῦ, ᾿ΠΒΌΡΟΥ δααϊαϊ: Κρίσκεντος ὀνομαξομέι 
Τυϊάθα οἱ Ῥαγδαϑί. ρ. 28, 15 οὐ Οοάϊη. ρ. 200, ὅ ζ8]5 
ὨΌΙΩΘΙΏΙΩ τρεῖς ὈΓῸ τέσσαρες ΘχμΣροπύ. Οἷ, οἰΐδια 208. 
Νραῖιθ 1π ΡὙΥΔΙΩΤΊΔΟ]018 ΤΟΙΤΩ18Β δοῦοΥ 5101 οοπδύεὐ: 50] 
οὐὐδβορυδρδῖοα οὗ ρῥῃοποίιοα ἀθαυδγο βίυαα. 

ΤΑΌΤΟΒ θοσυηαιθ ρῬᾶγίθϑ ΠῸΠΊΘΙ18 ΟαἸΒΟ ΧΙ; ΠΌΙΗΘΙΙ ἋἹ] 

1Π0181 βροοΐαπὺ δὰ ογάϊποπι τοαδούϊοπυση ᾿ορΡΟρΥ Δ ἸΟΔΣ 

αἴαυθ ἀγϑϊοὶ αυἱᾶθμι δὰ Ο (ρ. 291---808), ρταθοὶ δὰ 
(Ρ. 806---8318). Ιῃ τρϑυρῖπθ 8ἀβουῖ 81 [πιροσϑίοσυσα 8ῃ 
Ῥγδϑίου ἅΠπη08 Οὐπδίδα 1 ΜΆρΥ β8δθριβ τιμαί. [τ 
ἰοχύσσα οὗ δρρδγϑύιμῃ οὐἹύϊοαμη ποτὶ 80] χη ϑαοίοΥΣΩ, ἃ] 

Ἠϑυδογῦ, ἸΟΟ08 8αΒΟΥΡ81, 8604. οὐδ βου ρύοσα χη ῬοΟβθσις 

ϑοίϑ 5. αὐ ΟὈὐαΐπο 81 βυπύ, αὐυοδα τ] ἱπποίαθσχι 

ἴῃ ἔπ ἀθῃϊαιθ 861601 1πᾶϊ]οθ8, αὐ ΡῬΤΊΟΥΘΒ Θαϊθ]ο 

οαγοηύ, οὗ ἔογυαδια ὕπυῪὺὶ8 Οὐμπβύδη 300 0115, 48 ΟΥΟ αἱ 
ΤΘΟΘΠΒΊΟΠΘΒ [ΟΡΟρΡΥΘΡΒΙοδθ βθαυσαπίυγ, ΥὙἹΑΘΥῚ ροβϑϑί. 

ΠΟ ΟἸΉ 8 χηοπυτηθηΐδ, αα86 8. ΟΟα1Πη0 τηθχμογδηύα, ἸΠΎ ΘΠ. 

8604 ρϑυοδ αὐδοάϑιη αἀποχάτχῃ 5108 οογΐαβ οχρ]ογδύμσβαμθ . 

Βοβίαῦ αὖ ροταῦδδθ δρϑῖὴὰ ὈΣΌΠΙΟΙΠΘΟΔΥ8, αα] ΟΟ0α] 

χοϑαθθ ἸΣΌΘΓΘΙΙΒΒΩΘ ταδὶ Βαρροαϊχίανοσιῦ, πθ6 1 

ΟυΣ]οίο ΕὙΪΖ διηϊθο, αἱ ᾿παθἕθθβο βϑύπαϊο ρ]δρυ]ἃ8 
Βροχιὺ οὗ Ὸη Ῥϑῦοδ τηθηᾶϑ ϑβιυβύμ 1. 

ΒΟΥ θοΌαη Οπο0]61, Κα]θμαὶβ ϑορίθια σῖθυβ 1906. 
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1. 

Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως. 

ῬΑΥΑΡΥΔΡΕΙ 1---860 (Φασὶ μὲν ᾿Δργείους ἀβαὰθ δὰ ᾽4ν- 
τωνίνα προσηγορεύετο) δ γογθαχαῃ οχ Ηθβγομῖο 8 8ὃ---88 
ἰγϑηββουιρίδθ βυπὺ: Υ. δβοϊ ]γω ὈΥΙΌΣΘΊη Ὁ. 2, 1 --- 16, 8. 

Πο:πᾶθ ρογρὶῦ: 

8. ᾿“πὸ δὲ τοῦ Βύξαντος μέχρι τοῦ Σευήρου Β(ΘΚΚΟΣ Ρ.) 18 
ἔτη χνε. Ὁ δὲ Σευῆρος εἰρηνικὰς σπονδὰς ποιήσας μετὰ 
Νιγέρου τοῦ Βυζαντίου βασιλέως, τοῦ υἱοῦ Τιμησίου, εἰσῆλ- 
ϑον (αὐτὸς καὶ» οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ εἰς τὸ Βυζάντιον 

Ι,. 1--- . 186, 4: 1λ᾽ ἐπανακτέον τὸν λόγον καὶ διηγητέον, 
ὅπως Σεβῆρος τοῦ Βυξαντίου ἐκράτησεν. ᾿ἀναστὰς ἐκ Ρώμης 
Σεβῆρος κατείληφε τὸ Βυξάντιον κρατοῦντος τῷ τότε αὐτοῦ Νίγερ 
τοῦ υἱοῦ Τιμησίου καὶ εἰρηνικὰς σπονδὰς μετὰ Νίγερ ποιήσας 
εἰσῆλθε μεϑ’ ὧν εἶχεν (ἦγεν Β) ἀπὸ τῆς Ῥώμης μεγιστάνων 
αὐτοῦ εἰς τὸ Βυζάντιον. ᾿Επεὶ δὲ οἱ Βυξάντιοι ὑπὸ Μακεδόνων 
κακῶς ἐπολιορκοῦντο καὶ ἐλυμαίνοντο, ἐξῆλϑεν ὁ Σεβῆρος κατὰ 
Μακεδόνων ὑπερμαχῶν Βυζαντίων. Μέλλων δὲ ἐξέρχεσϑαι τὴν 
ἰδίαν ϑυγατέρα τῷ τοῦ Νίγερ υἱῷ εἰς γυναῖκα παρέδωκεν. Ο6Β 

1 πάτρια κωνσταντινουπόλεως Αα, πατριᾶς κωνσταντίνου 
πόλεος 7, ἀθοβὺ ἱπβογίρύϊο ἴῃ Η, ἄθ ΟΜ ν. Ἀρρομάϊοθια: καὶ 
πόϑεν ἐκλήϑη βυξάντιον καὶ πόϑεν κατάγεται βύξας δἀᾶϊέ Α. -- 
᾿Εντεῦϑεν ἄρξου τὴν καταρχὴν τῶν πατρίων᾽ παρεκβολαὶ ἐκ τῆς 
βίβλου τοῦ χρονικοῦ περὶ τῶν πατρίων τῆς κωνσταντινουπόλεως 
καὶ πόϑεν ἐκλήθη βυζξάντιον συντεϑεῖσαι παρὰ κυρίου γεωργίου 
τοῦ κωδινοῦ ΒΟ 87--41 ΑΟΒΔ 7. γπε' Ο6Β 8 βύξαντος Α, 
ΟΟΙΤΟΣῚ 9 αὐτὸς καὶ ἱπβοταϊ 00]]. οὗ (εἰσῆλϑε μετὰ τῶν με- 
γιστάνων αὐτοῦ ἸμἈτη}.) 

δοχὶρίοσχοβ Οχΐα. Οομπδβίδαϊ. 11. Υ̓ 
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ἀπὸ Ῥώμης᾽ ἐπεὶ οὖν οἵ Βυξάντιοι ἀπὸ τῶν Μακεδόνων 
Ὑ διείποντο, ὁ δὲ Σευῆρος ἀνῆλϑε πρὸς τὸ ζσυμ)τολεμῆσαι 
τοῖς Βυζαντίοις᾽ ἠγάγετο δὲ γυναῖκα ὃ τοῦ Νιγέρου υἱὸς 
τὴν ϑυγατέρα Σευήρου. Τὸν μέντοι στρατὸν αὐτοῦ ὃ ΣΕευῆ- 
ρος κατέλιπεν ἐν Χρυσοπόλει. Καὶ ποιήσαντες σύλλογον ! 
πρὸς ἀλλήλους ὅ τε Νίγερος καὶ ὃ Σευῆρος εἰσῆλθον μετὰ 
τριακοσίων μόνων. 88. Καὶ εὐωχηϑέντες μεγάλως, ἐπὸὶ τὴν 
κάτω μοῖραν τῆς τραπέζης ἤγουν τοῦ διαξυγέου ἔστησάν 
τίνες φιλόσοφοι δύο, ὅ τε Φόρτων καὶ Μαρκίων Ῥωμαῖοι 
καὶ ἠρώτων πρὸς τοὺς Βυζαντίους τοὺς ἐσθέοντας᾽ “ἧἦγά-" 

γομὲν χαρὰν ἀκερδῆ καὶ λύπην ἀξήμιον. Προσκαλεσάμενος 
δὲ ὁ Νίγερος τοὺς φιλοσόφους αὐτοῦ, οὐκ ἠδυνήϑησαν 
τοῦτο φράσαι" εἷς δὲ τῶν ἀνακειμένων ἐν τῷ συμστοσίῳ γη- 
ραλέος ὧν γνοὺς τὸ ἀπόφϑεγμα εἶπεν᾽ “τοῦτό ἐστεν ἔππικὸς 
καὶ ἀγωνιστικὸς ἀγών." 89. Τότε ὃ Σευῆρος πρὸς ϑερα- 
πείαν τοῦ συμπενθεροῦ αὐτοῦ Νιγέρου ἔκτισε δύο βαλανεῖα, 
ἔσωϑεν μὲν τῆς πόλεως καὶ πλησίον τοῦ παλατίου τὸ καλού- 
μενον Ζεύξιππον, ἔξωϑεν δὲ τῆς πόλεως τὰ νῦν καλούμενα 
Καμίνια, λουτρὸν εὐμέγεϑες καὶ ἀξιοϑαύμαστον. Ἔ- δὲ τῆς 
ὑπερβολῆς τοῦ μεγέϑους αὐτοῦ ἑκάστῃ ἡμέρᾳ δύο χελιάδες Ὁ 
ἐλούοντο᾽ ἧπτε δὲ μετὰ τοῦ Μηδικοῦ πυρός. 40. Τὸ δὲ 

21 -Ῥ. 1817. 2 οὗ ΟἼτοι. Ῥάβοῃ. Ρ. 496, 8 ΒΕΚτοσ, βαϊά. 8. ν. 
Σευῆρος, γὰ. ἀΘ τχθη8. Ρ᾿. 7, 11 )7θ. 

1 οὖν ογη. ἃ, βύξαντες Α, 2. διείποντο] ἴοτί. (ζκακῶρν 
διέκειντο, οἵ, ΟΒ πολεμῆσαι τοὺς βύξαντας ΑΔ, οοτΥσοῦδτα 
8 νίγερος Α, οοττοχὶ 4 τὸν μέντοι --- ἴ τριακ. μόνων οἴη. αὶ 
ὅ καὶ ποιήσαντες --- μόνων οι. Β 6 εἰσῆλϑε Α,, εἰσῆχϑον Ας 

1 καὶ --- μεγάλως Α, ἐν δὲ τῇ τοῦ γάμου εὐωχία αὶ 
8 τὸ διαξύγιον Κατύθταῦθο!.Ὲ Σ 9 Φόρτων] φύρτων ,, Φρόντων 
ΠΆτᾺΡ., 8θ0ἃ οϑὺ ποιθη Εοσγίμῃι, οὗ, ΝΙί8]α]. Ρ. 211, 8 10 ἠρώ- 
τῶν Α, εἶπον α βύξαντας 12 ρμοβὺ αὐτοῦ δ8αα. 6.Β: 
ἐποίει ἔρευναν περὶ τοῦ ῥήματος (ῥηϑέντος ΕΟ) ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἠδυ- 
νήϑη διερμηνεῦσαι αὐτό κτλ. 18 γηράλεως Α,, γηράλαιος Αν» 
ΟΟΥτοχὶ (ἀγχίνους πάνυ, ἤδη δὲ γηραιός, ἀναλογισάμενος τὸ ἀπό- 
φϑεγμα κτῖ. 6) 14 ἐστιν) ἦν Αὶἴὶ 19 καμινεῖα Δ, 
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νῦν σωξόμενον ᾿Ιπποδρόμιον ἐκτίσϑη παρὰ Σευήρου κήπων 
ὄντων ἐκεῖσε ἀδελφῶν δύο καὶ χήρας γυναικός. Μέχρι δὲ 
τοῦ Χαλκοῦ πεδίον ἦν᾽ ἀπὸ δὲ τοῦ Χαλκοῦ μέχρι τοῦ Σφεν- 
δόνος κίονες εὐμεγέϑεις ἀνηγέρϑησαν (ἐξ οὗ καὶ ἡ ψυχρὰ 

δ πινστέρνα ἐστί), διότι κρημνώδης ἦν ὃ τόπος. 41]. Τὸ δὲ 
ἕν μέρος τῶν βαϑμέίδων ἀνεπληρώϑη παρὰ Σευήρου. τὸ 
ἕτερον καταλιπὼν ἀτελὲς διὰ τὸ ἐλθεῖν αὐτῷ ἀγγελίαν ὅτι 
οἵ Γάλλοι πορϑοῦσι τὴν Ῥώμην᾽ (ὃ) ἀκούσας ὃ Σευῆρος 
παρεγένετο ἐν τῇ Ῥώμῃ᾽ νόσῳ δὲ ἐπιληψίας τελευτᾷ κρατή- 

10 ὅσας χρόνους ιζ΄. ᾿Δἀπὸ δὲ τὸν ϑάνατον αὐτοῦ παρῆλϑον 
χρόνοι ξ΄ καὶ ἐπέκεινα μέχρι τῆς βασιλείας τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου. 

42, Δύο δὲ καὶ ξξήκοντα καὶ τριακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς 
«Αὐγούστου Καίσαρος μοναρχίας διεληλυϑότων τῇ πρεσβυτέρᾳ 

16 Ῥώμῃ καὶ τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἤδη πρὸς πέρας ἀφιγμέ- 
νῶν Κωνσταντῖνος ὃ Κωνσταντίον παῖς ἐπιλαβόμενος τῶν 

σκήπτρων τὴν νέαν ἀνίστησι Ῥώμην ᾿ Κωνσταντινούπολιν 
λεγομένην προϑύμως ἀνασχομένην τὴν προσηγορίαν. 48. Θαυ- Β 16 
μαστὴν γὰρ αὐτὴν ἀπεργασάμενος τῷ κάλλει πόρρωϑέν τε 

18--117 Ηθ8. 1, 8--7 171---ρ. 189, ὅ (ρσγδοίοσ Ρ. 188, 18 -- 
189. 1) Ηδ68. 16, 11 --- 18,3 

ὃ χαλκοῦ πεδίον Δ,, χαλκοῦ κίονος τοῦ τετραπλεύρου πεδι- 
νὸς ἦν ὁ τόπος ὦὰ τῆς σφενδόνος Δ,, τῆς σφενδόνης κρημνοῦ 
ὄντος Ο 4 δηΐθ ἀνηγέρϑησαν Ἰηβοχὶῦ καὶ κτίσματα α 
ὅ σκημνώδης Δ, 6 Βα. τὸ ἕτερον] καὶ τοῦτο Α, Οοττοχὶ 00]]. 
α: κατελείφϑη δὲ τὸ ἕτερον διὰ κτλ. ἔἧἠ ἀγγελία Α, 8 ὃ 
Ἰηβοσα ἀκούσας κτλ.] καὶ παραγενέσϑαι αὐτὸν ἐν αὐτῇ ἐν ἡ 
δῆτα καὶ τελευτᾷ νόσῳ ἐπιληψίας βασιλεύσας χρόνους ιζ΄. α 
9 κρατήσας χορ. ιζ΄, νόσῳ δὲ ἐπιλ. τελευτᾷ Α, ὑταπδροβαὶ 866. α 
423-89 ΑΥ8Β6 18 δὲ οτι. 7 16 ροβὺ ἀφιγμένων δααϊῦ 
Α, ἴῃ ἰοχία: ἀρχὴ τοῦ μεγάλου κωνσταντίνου, θαάθτῃ ἴῃ ταϑαβῖῃθ 
ᾳ 16 κώνστας ὁ τοῦ (τοῦ οἴχμ. Α,) κώνσταντος παῖς . 
κώνστας ὁ κωνσταντίνου παῖς Ας, κωνσταντῖνος ὁ κώνσταντος 
σαῖς α΄, ΟΟΥΤ. ΟΣ Ηθθ. 17 ῥώμην τὴν νῦν Κωνστι αὶ 18 ἀνα- 
σχομένη “ Δ,, οοστοχὶ (προϑύμως --- προσηγ. οτα. ΘΟ) 

"ἴω 
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μεταγαγὼν τὰ τείχη κατὰ τοὺς λεγομένους Τρωαδησίους ἐμ- 
βόλους λουτρά τε καὶ ἱεροὺς οἴκους ἀπέδειξεν, καϑὰ καὶ 

ἐν τῷ Στρατηγίῳ λεγομένῳ φόρῳ. ἔνϑα ποτὲ οἵ στρατη: 
γοῦντες ἄνδρες τὰς τιμὰς ὑπεδέχοντο, ἐπὶ λνϑίνης ἀνέγραψε 
στήλης. 44. Καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ “Ἑλένης ἐπὶ κίονος ὁ 
ἀνέστησεν ἄγαλμα καὶ τὸν τόπον ὠνόμασεν «ὐγουστίωνα᾽ 
καὶ τοῖς ἀκολουϑήσασιν αὐτῷ ἄρχουσιν ἀπὸ Ῥώμης συγκλη- 
τικοῖς ἐφιλοτιμήσατο οἴκους, οὺς αὐτὸς ἔκτισεν ἐξ ἰδίων χρη- 

μάτων, οὔσπερ μετ᾽ ὀλίγον ἐροῦμεν. 4. ᾿Επὶ δὲ τούτῳ καὶ 
ὁ τῶν ὑδάτων ὁλκὸς προσετέϑη τῇ πόλει, ἀνέστησαν δὲ καὶ τ 
αἵ δύο ἀψίδες πρὸς τῷ καλουμένῳ Φόρῳ καὶ ὃ πορφυροῦς 
καὶ περίβλεπτος κίων, ἐφ᾽ οὗπερ ἵδρυται Κωνσταντῖνος" ὃν 
ὁρῶμεν δίκην “Ηλίου τοῖς πολίταις ἐκλάμποντα. [4 4. Τοῦτο 
γοῦν τὸ ἄγαλμα κατέπεσεν ἀπὸ τοῦ κίονος καὶ φόνον τῶν 
ἐκεῖσε παρευρεϑέντων ἀνδρῶν τε καὶ γυναιπῶν ὡσεὶ δέκα τιὖ 
εἰργάσατο κατὰ τὴν πέμπτην δηλαδὴ τοῦ ᾿“πριλλίου μηνός, 

1106 τῇς τεσσαρεσκαιδεκάτης ἰνδικτιῶνος τοῦ ξξακισχιλιοστοῦ ἕξα- 
κοσιοστοῦ τεσσαρεσκαιδεκάτου ἔτους. εἰκοστὸν ἔτος ἀγούσης 
τῆς βασιλείας τοῦ κυρίου ᾿Δ“λεξίου τοῦ Κομνηνοῦ. “Ὥρα ἦν 
ὡσεὶ τρίτη, ὅτε καὶ γνόφος γέγονεν καὶ βίαιος νότος ἔπνευσε 30 
σφοδρόν, τοῦ κομήτου ἀστέρος τοῦ ἀκοντίου κληϑέντος καὶ 
τὸν τοιοῦτον τοῦ ἀέρος τάραχον ἐξεργασαμένου, τοῦ φανέν- 
τος κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς παρασκευῆς τῆς πρώτης ἕβδομά- 
δος᾽ καϑ᾿ ἣν ἐνάτην εἶχεν ὃ Φεβρουάριος μὴν τῆς τεσσα- 
ρεσκαιδεκάτης ἰνδικτιῶνος τοῦ ξξακισχιλιοστοῦ ἑξακοσιοστοῦ 9: 

1 τρωαδικούς Β 2 λουτρά 96, λουτρούς ἃς, λουτρεῖς Α᾿ 
ἱεροὺς δύο οἴκους μεγάλους Β, οὗ 848 ἀπέδειξεν Α, ἀνα- 

δίξαντος ὅ, ἀνήγειρε ΒΒ καϑὰ κτλ.,] καὶ... ἑαυτὸν ἐπὶ λιϑέί- 
νης στήλης ἀνέγραψε Β ὃὄὅ ἑαυτοῦ τε καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Α 

6 αὐγουστεῶνα α 9 ἐροῦμεν] Βροοΐαῦ δὰ 1 θά 18 -- 
Ῥ. 189, 1 οχβύαν ἴῃ 8010 Β; νἱὰθ Ῥχγδθἕδύ. 18 εἰκοστὸν] Θτταυἱὺ 
ΒΌΟΙΟΥ 21 σφοδρὸς Τιᾶταῦ. ἀκουσίτου Β, οοττ. Τιδτα. 60]]. 
Απηδ Οὐ. Ρ. 8δδα κληϑέντος)] ὀλυϑέντος Β, ΟοΥΤ. ἸιϑτηὮ. 

28 πρώτη ἑβδομάς 86. τῶν νηστειῶν ἱ. 6. ὨΘΟἀοΙηΔ8 Β6ρ- 
ὑπ δηΐθ Ῥαβοῆδ; οὗ, Μϑῦσβ. δὰ ἢ. ]. 24 φρεβουάριος ΒΒ. 
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τεσσαρεσκαιδεκάτου ἔτους καὶ οὕτω διηρκέσατο.)͵ 46. ᾿Επὶ Β 16 
τούτοις καὶ τοὺς τῆς συγκλήτου βουλῆς ἀνῳκοδόμησεν οἴκους 
Σενάτον τούτους ὀνομάσας, ἐν οἷς καὶ τὸ Δωδωναίου Διὸς 
ἀνέστησεν ἄγαλμα καὶ δύο τῆς Παλλάδος ἱδρύματα, καὶ τὴν 

5 τῶν βασιλείων αὐλήν. [} 
41, ᾿Εφιλοτιμήσατο δὲ τῷ δήμῳ καϑ᾽ ὃν ὑπάτευσε χρό- 

νον ἄρτους ἡμερησίους. ὀνομάσας αὐτοὺς παλατίνους ὡς 
ἐκ τοῦ παλατίου χορηγουμένους. καὶ οἶνον καὶ κρέας καὶ 
ἔλαιον καὶ σιτηρέσια τάξας, ὧν καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἡ πόλις 

10 ἀπολαύει τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ ῥιφέντων καλάμων φέρουσα τὰ 
γνωρίσματα, νόμους τε πολλοὺς καὶ συμβόλαια {περὶ τῶν 
καϑ᾽ ἑκάστην τιϑεὶς ἀπὸ τοῦ βελτίστου καὶ δικαίου, τείχεσίν 
τε μεγίστοις περιβαλὼν τὴν πόλιν καὶ διαφόροις κοσμήσας 

τρόποις 1 ὡς πρὸς ξῆλον ἀπεργάσασϑαι τῆς πρεσβυτέρας “Ῥώ- 
15 μης͵. 48. ικοδόμησεν δὲ παραχρῆμα καὶ ἱεροὺς οἴκους 

ἕνα μὲν ἐπώνυμον τῆς ἁγίας Εἰρήνης, ἕτερον δὲ τῶν ᾿4πο- 
στόλων᾽ καὶ τὰ τῶν “Ἑλλήνων πάντα καϑεῖλε ϑρησκεύματα, 
πολλοὺς δὲ ναοὺς ἀνήγειρεν, οὕστινας εἴπωμεν μετ᾽ ὀλίγον. 

6 8αα. εἴ. Μα1]4]. Ρ. 822 Βα. 148αᾳ. Ηραγοὶ. Ῥ. 17, 8 
16---18 οὗ, δοογαῦθθ ϊδϑύ. 600].1 16: Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει δύο 
μὲν οἰκοδομήσας ἐκκλησίας, μίαν ἐπωνόμασεν Εἰρήνην, ἑτέραν δὲ 
τῶν ᾿Αποστόλων ἐπώνυμον. Καὶ οὐ μόνον ὡς ἔφην ηὔξει τὰ 
τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων καϑήρει. 

8 σιενάτον , σινάτον (ἃ 4 περίβλεπτον ἄγαλμα 7 καὶ 
τὴν βασιλικὴν αὐλήν αὶ 6 διὰ τὸν δῆμον Α καϑῶν ὑπόπτευτε 
ρόνον 4, οι. Δ, καϑ᾽ ἕν ἕκαστον ἕτος παρέχων α (ἱπᾶ0 καϑ'᾽ 
ἕν ἕκαστον παρέχων ΜοΙΠαΘΙΕΒΟΒη κα Ζοβίτα. Ὁ. 89, 10), ΘΟΟΥΤΟΧῚ 
60]]. Μα14]. νυ. 822 1 ὡς --- χορ. αν, τοὺς ἐκ τοῦ παλ. γορ. 
Α, οἱ. 7 11 νόμους κτλ. Β᾽1α11186 ἰγααὶῦὺ δαύθα 8 80 (Ξ-Ξ- Ηοϑ8. 
8 83 Ρ. 14,32) ἀθ Τιτηθθῖὶο σπερὶ τῶν ρῬοβί συμβ. Ἰπβοταϊ; νόμους 
τε περὶ τῶν καϑ᾽ ἑκάστην συμβολαίων τιϑείς δ. 12 τιϑείς 
α, οὰ. 1 βελτίστου καὶ οἴῃ. Α 18 τι πόλη ὦ 14 ὡς -- 
Ῥώ πο εἰς ξῆλον τῆς πρεσβ. ῥώμης περιφανεστέραν (-στάτην 6) 
ἀπέδειξεν ΘΒ 11 πώντων 
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49. Ἔκτισε δὲ δρομικὴν τὴν ἁγίαν Σοφίαν καὶ ξυλό- 
στεγον. [᾽4πὸ δὲ τῆς ἁγίας Σοφίας στῆλαι ἀφῃρέθησαν ἐξ 
αὐτῆς υκζ΄, πλεῖαι μὲν Ἑλλήνων ὑπάρχουσαι, αἵτινες ἐκ 
τῶν πολλῶν ὑπάρχουσιν τοῦ τε Διὸς καὶ Κάρου τοῦ πα- 
τροιοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ τὸ δωδεκάξῳδον καὶ ἡ Σελήνη καὶ 

ἡ ̓ Αφροδίτη καὶ ὁ ᾿Αρκτοῦρος ἀστὴρ παρὰ δύο Περσικῶν 
στηλῶν βασταζόμενος καὶ ὃ νότιος πόλος καὶ ἱέρεια τῆς 
᾿4ϑηνᾶς ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τὸν "Ἥρωνα φιλόσοφον μαντεύ- 
ουσα᾿ ἐκ δὲ τῶν Χριστιανῶν ὀλίγαι μὲν ὡσεὶ π΄. ὅ0. Ἔκ- 

: 

τισεν δὲ καὶ τὸν ἅγιον ᾿Δ4γαϑόνικον καὶ τὸν ἅγιον ᾿Δκάκιον 
καὶ τοὺς ἁγίους ᾿Αποστόλους σὺν τῇ μητρὶ αὐτοῦ, δρομικὴν 
ξυλόστεγον ποιήσας, καὶ μνημοϑέσιον τῶν βασιλέων, ἐν ᾧ 
κεῖται αὐτός. 

ὅδ] (1, α. ἢ Χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι τοῦ Βύξαντος τὰ 
παλάτια ἐν τῇ ἀκροπόλει ἦσαν. Ὁ δὲ ναὸς τοῦ ἁγίου Μηνᾶ 
ὑπῆρχε πρότερον τοῦ Διός" ἐξ οὗ καὶ εἰς τὰς μαρμαρίνους 

1 οὗ Νεαῖυ. 46 Κ΄. Βορμίω 1 (ᾧ. 74, 7) 1--9 Ῥαγδβύ. 11 
(Ρ. 36, 4 βααᾳ.); οὗ ἴηἴτα Π| 96 98αᾳ. οὗ ᾿τηἴτο ΙΠ 1 

1 ΒΌΡΤΟ δρρίηχὶὺ 7 ὁ τόπος τῆς ἁγίας σοφίας δὲ Α, μὲν 7, 
οω. α 2 ροβὺ ξυλόστεγον δαάϊῦ Α: αὕτη δὲ ἦν ἡ νῦν ὀνο- 
μαξομένη ἁγία σοφία 8 αἴτινες --- 4 ὑπάρχ.] αἵτινες τοῦ 
ἀπόλλωνός εἶσι Α 4 τοῦ πατρὸς ΑΨ, γγτο Βοο: καὶ α,, τοβῦ. οχ 
Ῥαγαϑί. 1 ἱέρεια 2, ἡ ἐρίδια Α, ἡ ἐρίβοια ἱέρεια α 8 τὸν 
ἱέρονα φιλόσοφον 4, τὴν ἦριν ἀφιλοσόφως ΔΑ, τοβῦ. ὁΣ Ῥαγαδέ. 

μαντεύουσα] μαντευόμενον ἔχουσα Οα 9 ὡς εἶπον ὅ, οτα. Α, 
τοϑὺ. οχσ Ῥαγσαδαϑβί. 11 καὶ τοὺς ἁ. '4π. Α, σὺν τοῦς ἁ. ἀπ. 4 
12 μνημοϑέσια τῶν β. ὧν ἐν ἑνὶ καὶ αὐτὸς τέϑειται αὶ 6δ61--71 
ΑΟΜ--[8 6. ἸμδηλθθοὶαΒ 81πὸ ἃ}1]8 οοαϊσαχα δαοίοσιὑδὺθ 8 δ1---ὅ8 
Ῥοβέ ὁ 11 ὑσδιβροβυϊ 14 σχηματογράφια τοῦ βυξαντίου Βυρτδ- 
βοχίρϑιῦ 1 Χρὴ γιν., ὅτι τὸ Βυζάντιον πόλις ἦν τοῦ Βύξαντος 
βασιλέως, οὗπερ τὰ παλάτια ἦσαν ἐν τῇ ἀκροπόλει Ὁ βύξα 8 

16 ἐξ οὗ ἔχει τὰς μαρμ. ἀψίδας Α τὰς οτῖϑυῦ 

ἢ ΝΙΙΘΙΙ ὉΠΟῚΒ ἱποῖπβὶ βροοΐδηῦ δα οταΐποιῃ τα ϑούοησχα 
ΤΟΡΟΦΎΒΡΕΙΟΔΤΌγα, αὔθ ἀδρο ἱπ ρρϑῃάϊοθ. 

16 
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ἀψίδας τὰς ὕπερϑεν τῶν μεγάλων δύο κιόνων ὑπάρχουσι 
τοῦ μεγάλου Διὸς καὶ τοῦ Κρόνου αἱ στῆλαι. Ἔϑος γὰρ 
ἦν τοῖς παλαιοῖς εἰς τὰς ἀκροπόλεις κτίζειν τὰς ἑαυτῶν 

κατοικία: ἤγουν παλάτια. δ (1, αν. Ἤρχετο δὲ τὸ τεῖχος 
5 ἀπὸ τοῦ τείχους τῆς ἀκροπόλεως καὶ διήρχετο εἰς τὸν Ε)ὖγε- 
νίου πύργον καὶ ἀνέβαινεν μέχρι τοῦ Στρατηγίου καὶ ἤρχετο 
εἰς τὸ ᾿Αχιλλέως λοετρόν᾽ ἡ δὲ ἐκεῖσε ἀψὶς ἡ λεγομένη νῦν Β 3ὅ 
Οὐρβίκιος πόρτα ἦν χερσαία τῶν Βυξαντίων. Καὶ ἀνέβαινεν 
εἰς τὰ Χαλκοπρατεῖα τὸ τεῖχος ἕως τοῦ Μιλίου" ἦν δὲ 

10 κἀκεῖσε πόρτα τῶν Βυζαντίων χερσαία᾽ καὶ διήρχετο εἰς τοὺς 
πλεκτοὺς κίονας τῶν Τξζυκαλαρείων καὶ κατέβαινε τὸ τεῖχος 

εἰς τοὺς Τόπους καὶ ὑπέκαμπτεν εἰς ἀκρόπολιν διά τε τῶν 

Μαγγάνων καὶ ᾿Δρκαδιανῶν. Εἶχεν δὲ πύργους τὸ ὅλον 
τεῖχος κζ΄. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ σχηματογραφία τοῦ Βύξαντος. 

.1.Ὁ6. 8 (2, β΄. Ἢ δευτέρα σχηματογραφία, ἣν μετέϑηκεν 
ὁ μέγας Κωνσταντῖνος, ἐστὶν αὕτη προσέϑηκεν τὸ τεῖχος 
ἀπὸ μὲν τοῦ Εὐγενίου μέχρι τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου, ἀπὸ δὲ 

Ι,.. ἃ οὗ. ἄδϑοροι. 11, 3, 9: .. τὰς κατασκηνώσεις τῶν βασι- 
λέων, ὡς διὰ τὴν ἀσφάλειαν ἐν ταῖς ἄκραις τῶν πόλεων ὠκοδο- 
μημένας. 

1 καιονίων ὑπάρχουσαι 4 4 ἤρχοντο οοἀά. γτδρίοσ Οὐ 
τὸ τεῖχος οἵα. ὁοἀα. ὑχδοῖθσ α (αἱ μαροὲ ἤρχετο δὲ τὸ τεῖχος 
καϑὰ δὴ ἦν ἐπὶ τοῦ Βύξαντος ἀπὸ τοῦ πύργου τῆς ἀπρ. 
ὅ τῆς οἵα. διήρχοντο ΑΟΌ 6 ἤρχοντοα 7 ἀψίδα Α (ἡ ἐν τῷ 
ἐντὸς 6) τοῦ Οὐρβικίου ὁρωμένη ἀψὶς πόρτα ἦν χερσαία Βυξ. 
αὐ ἡ λεγ. τοῦ Οὐρβικίου 8 τῶν Βυζξαντίου Ὠϊο οἰ]. 102 

11 τξυκαλαρέων 12. εἰς τοὺς τόπους] ἀπὸ τῶν τόπων 
Α΄ διά τε τῶν (ὑ, διὰ τὸν 7, διὰ δὲ τῶν Μ. καὶ ἅρκ. εἶχε 
πύργους κτλ. ΑὉ 14 χῦ΄ ΟΜΑΒ, ηκξ' 2, ξ 6, οὗ Βδϑεγοῆ. 
Ρ. ὅ,16 σχηματογραφή ὦ 16 Βρτγδβουρδιὺ σχηματογραφία 
Κωνσταντίνου 7 σχηματογραφή 1 16 ἐστὶν αὕτη Οα, οπι. 
Δ προέϑηκεν 17 προσέϑηκεν κτλ.] κατὰ μὲν τὸ παράλιον 
μέρος προσετέθη ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Ἐῤνχενίον 
μέχρι τοῦ Ζεύγματος καὶ τοῦ ἁγίου ᾿Αντῶνου ἃ ΝᾺ τῶν 

Εὐγενέου Ο 
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τοὺς Τόπους μέχρι τῆς παναγίας ϑεοτόκου τῆς Ῥάβδου. Καὶ 
ἀνέβαινεν ἕως τοῦ ᾿Εξακιονίου τὸ χερσαῖον τεῖχος ἀπὸ τῆς 
ἱῬάβδου καὶ κατέβαινεν μέχρι τῆς παλαιᾶς πόρτας τοῦ Προ- 
δρόμου καὶ τῆς μονῆς τοῦ Δίου καὶ τὰ ᾿Ικασίας καὶ διήρ- 
χετο μέχρι τῆς Βώνου καὶ εἰς τὸν ἅγιον Μανουήλ, Σαβὲλ 
καὶ Ἰσμαήλ (ἐν ᾧ τόπῳ ἀνῃρέϑησαν οἵ ἅγιοι) καὶ διήρχετο 
εἰς τὰ ᾿Δρματίου καὶ μέχρι τοῦ ἁγίου ᾿ἀντωνίου καὶ ἔκαμτετεν 
ἕως τοῦ Εὐγενίουι. Διήρκεσε δὲ οὕτως τὸ τεῖχος ἔτη ολβ'΄, 
δέκα βασιλέων αὐτοκρατορησάντων. Αὕτη τοῦ μεγάλου Κων- 
σταντίνου ἡ σχηματογραφία. [ὅ4. Δεῖ εἰδέναι ὅτι ὃ μέγας 
Κωνσταντῖνος ἤρξατο κτίζειν τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐν ἔτει 
ἀπὸ κτίσεως κόσμου εὠωκη, κρατήσας ἐν αὐτῇ χρόνους ε9΄. 
Περαιωθϑέντος οὖν τοῦ ἑνδεκάτου ἐνιαυτοῦ τοῦ αὐτοῦ βασι- 
λέως καὶ ἀρχὴν λαβόντος τοῦ δωδεκάτου ἔτους ἐπεχείρησεν 
ἡ Βύξαντος πόλις κτίξεσϑαι.] 

δὅ (8, γ). Χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι τῷ εωλζ΄ ἔτει τοῦ 
κόσμου, τῷ τρίτῳ μηνὶ τῆς δευτέρας ἐπινεμήσεως, τῇ εἰκοστῇ 
ἕκτῃ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἡμέρα τετάρτῃ ὄντος τοῦ ἡλέου 
εἰς τοῦ τοξότου τὸ ξῶῷδον (ὡροσκόπει δὲ Καρκῖνος), τὸ 

1 τῶν Τόπων ΟΟσ, τοῦ τόπου Α 2 ἕως τὸ ἐξακιόνιν Α. 
μέχρι τοῦ ἐξωκιονίου α ἀπὸ τῆς ῥάβδου α, ἀπὸ τοῦ μιλίου 
ΨΑῸ 8 κατέβαινεν) ἤρχετο Α,Ο 4 δρόμου 5 Δίου] στου- 
δίου Β ὄ σαβὲκ 1 6 ἔνϑα καὶ οἱ ἅγιοι οὗτοι παρὰ τοῦ 
᾿Ιουλιανοῦ ἀνῃρέϑησαν ἕξω τοῦ τείχους τῆς πόλεως καὶ 
κατήρχετο εἰς τὰ Ἅρμ. καὶ ἐπληροῦτο εἰς τὸν ἄ. ᾿ἀντώνιον α 

1 Ἀντωνίου τοῦ ἐν τῇ πλατείᾳ Ὲ 8 ἕως τῶν εὐγενίου 
Α, 9 αὕτη τοῦ] τοῦ αὐτοῦ 7 10 ἡ οτι. 4 4 Ἐχβδίαι 
ἴῃ 8018 Ο]4886 ἃ Ῥσδοίθσ ἃ, 12 ἐν αὐτῶ Δ, γαΐ. 862, (0]]. ρτ., 
ἐν αὐτῇ Μομδο. 48, ΑἸαῦΤΟΒ. 16 ἀ6 86 Ῥϑυᾶρτϑρθο ν. Ηθυτηθβ 
ΧΧΧΥῚ (1901) ». 888 Βα. εωλξζ΄ 56Α,, εωνξ΄ Δ... εων΄ 
τοῦ κόσμου οτ. ὁ“ 11 τῆς δευτέρας] πρώτης αὐ, οἷὰΒ Ιοοο 
σεπτεμβρίω (810) Α.,. νοεμβρίω ὁ τῇ εἰκοστῇ ἔκτῃ τοῦ Νοεμ- 

᾿ βρίου μηνός] τῆς κατὰ τὸν νοέμβριον μῆνα ΑΟ (κατὰ τὸν παίαχη 
6886 νιάθίυΣ 6Χχ κε΄), τῇ εἰκοστῇ ἔχτη (ἔχτη οἵα. (6) τοῦ σεπτεμ- 
βοίου μηνός ΑΒ 18 τετάρτῃ] ΤῈ γοσὰ τρίϊῃ 19 τὸν ξόδων 

ὡροσκόπος Α,, ὡροσκόπ Α, 

18 
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πρῶτον ἕτος τῆς σξε΄ ὀλυμπιάδος, ἐπήξαντο τοὺς ϑεμελίους 

τῶν δυσικῶν τειχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Καὶ ιϑ' 
μησὶ τό τε χερσαῖον καὶ παράλιον τεῖχος μετὰ καὶ πλείστων 
οἰκοδομημάτων τῶν ἐν τῇ πόλει δομηϑέντων ἀπαρτίσαντες, 

δ τῇ ἐνδεκάτῃ τοῦ Μαίου μηνὸς τὰ ἐγκαίνια τῆς. πόλεως γεγό- 
νασι καὶ προσηγορεύϑη ἡ πόλις Κωνσταντινούπολις. [ὅ6. Ὁ 
αὐτὸς [ἡμέρας δευτέρας ἐνδικτιῶνος τρίτης ἔτους εωλη 
ἦρξεν ἐν Ῥώμῃ μετὰ Μαξιμιανοῦ καὶ Μαξεντίου ἔτη ἕπτά, 
μόνος δὲ ἔτη ἕτερα ἕξ. ὡς εἶναι ὁμοῦ τὰ ὅλα ἔτη τῆς αὐτοῦ 

10 βασιλείας τριάκοντα δύο, ἐν Ῥώμῃ δὲ δεκατρία, καὶ ἔν 
Κωνσταντινουπόλει δεκαεννέα.] 

δή (4, δ). [ Ἐπὶ δὲ τῇ τῶν ἐγκαινίων ἡμέρᾳ διέταξεν 
ἐπὶ τοὺς ἐφεξῆς χοόνους τὴν αὐτοῦ στήλην ὁρᾶσϑαι μετὰ 
τῆς εἰϑισμένης τιμῆς ἱππικοῦ ἀγομένου τῷ κατὰ καιρὸν 

16 βασιλεύοντι καὶ τῷ δήμῳ ͵ καὶ ἀνέρχεσϑαι μέχρι τοῦ στάμα- 
τος. ὅϑ8 (4, δ). Ταῦτα ἐπράχϑη τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τῆς 
βασιλείας τοῦ μεγάλου καὶ ἐν ἁγίοις Κωνσταντίνου, συμ- Β 18 
πραττόντων καὶ συνευδοκούντων εἰς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ϑεο- 
φρουρήτου Κωνσταντινουπόλεως Εὐφρατᾶ τε φημὶ τοῦ πα- 

40 ρακοιμωμένου καὶ Οὐρβικίου καὶ Ὀλυβρίου πραιποσίτου καὶ 

10 οὗ. αδθοτρ. Μοι. ρΡ. ὅδ, 11 ἀρ Β. 12 βαα. ΗΘΒγ οὶ. 
Ῥ. 18, 6---8; οὗ. Ἰηΐτ Π 42 (Ραγδβύ. 838) οὐ Π 87. 

1 σξε] ἀορορδῦ βουΐροτο σοζ΄, γΥ. Ηθστηθβ 1. 1]. 2 δυσικῶν 
ὅ, δυτικῶν α΄, πρὸς δύσιν ΑΟΌ. καὶ --- 6 Κωνστ. οἴα. ὁ καὶ 
ἐν ἐννέα μησὶ Ε΄, υϑ' ἥμισυ Ο ὅ6 Ηος ἔπ.}]6 δαἀαϊίατηθηύαχα 
οχϑίαὺ ἴπ ΟἸα880 ἃ ῥγδοίοσ Α, οὖ ἴῃ τηϑυρῖηθ ΟΟΟ1018 Β 6 ὁ 
αὐτὸς! ξήτει ὅτι ὁ μέγας Κωνσταντῖνος Β Ἴ γοῦρθα ᾿πο] 88 
οἵα. Β; ἴαϊδο πο ἱπβοσΐα βυμπῦ; οὐθηΐτη βαηὖῦ ρ]οββθιδ δα ]. ὅ 
τὰ ἐγκαίνια τῆς πόλεως τρίτης οι. Καῦ. δ62, ῬΑ]. 111. τρίτου 
16]]., ΘΟΟΥΤΟΧῚ 8 ἑπτά οἵω. αὶ 98 ἔξ] ε'Ἵ Β 10 δύο οι. Β 

δεκατρίᾳ ιβ' οὐ 11 τη Β 14 εἰθϑισμένης] εἰρημένης οσοἀά.. ΟΟΥΤ. 
ΙΓ. οΧΣ Ηδβ. 16 καὶ δηΐα ἀνέρχεσθαι οτα. 7 ἀνέρχεται Α, 
ἀνήρχετο Ο στέμματος Ααὰἃὁ 109 εὐφρατᾶ Ον,, εὐφρανᾶ Α΄. εὔφου- 
τίου ὅ, εὐφράτου (4, εὐφραάτη ἃ, τε φημὰλ τὲ χοὰ εὐσονονον ὃ Ὶ 
οἵω. Θ 80 καὶ δΔηΐθ Οὐρβ. οτα. ἃ οὐρβθικλου τὲ ᾿ὰ ὍΣΣ 
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᾿Ισιδώρου καὶ Εὐστοργίου καὶ Μιχαὴλ πρωτοβεστιαρίου ἀμ- 
φοτέρων πατρικίων, καὶ ᾿“Ονωρησίου ἐπάρχου, καϑὼς ἱστοροῦ- 
σιν Εἰὐτυχιανὸς πρωτοασηκρήτης ὃ γραμματικός, ὃ συμπαρὼν 
τῷ παραβάτῃ ᾿Ιουλιανῷ ἐν Περσίδι, Εὐτρόπιός τε ὃ σοφι- 
στὴς καὶ ἐπιστολογράφος Κωνσταντίνου, Ἐλεύσιός τε διάκο- ὁ 
νος ὃ φιλόσοφος καὶ Τρωΐλος ὃ ῥήτωρ ὃ πολλὰς ἀρχὰς δια- 
νύσας μετὰ δόξης καὶ Ἡσύχιος ὁ ταχυγράφος -“--- οὗτοι 
πάντες αὐτόπται καὶ ϑεαταὶ γενόμενοι τῶν τηνικαῦτα πρα- 
χϑέντων ἀκριβῶς. ὅϑ (4. δ᾽. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ δωδεκάτῳ 
ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐποίησεν ὡς εἴρηται μείζονα τὴν 10 
Βυξαντίων πόλιν, ἐκάλεσέν τε αὐτὴν Κωνσταντινούπολιν᾽ 
ἔκτισέ τε τὰ παλάτια ἀπό τε τῆς Χαλκῆς καὶ τῶν Ἐξκου- 
βίτων καὶ τῶν Σχολῶν᾽ καὶ τοῖς ἁγίοις ᾿ἀποστόλοις ναὸν 
ἀνήγειρεν ἐκεῖσε καὶ τὴν ϑόλον τῆς Ἑπταλύχνου, ἣ καὶ 
μέχρι τοῦ νῦν σώξεται ἔσωϑεν τῶν Σχολῶν, καὶ τὸ Τριβου- 16 
νάλιον καὶ τὰ νῦν ὀνομαζόμενα Νούμερα, καὶ αὐτὰ. εἰς 
παλάτιον, καὶ τὰ εϑ' ᾿Δἀκούβιτα καὶ τὸ Στέψιμον καὶ τὸν 
ναὸν τοῦ ἁγίου Στεφάνου, ὄνπερ εἶχεν χειμέριον κοιτῶνα, 
60 (4, δ), ᾿Ζνήγειρεν δὲ καὶ τὴν Μαγναῦραν καὶ τοῦ 

9 δωδεκάτῳ ἔτει] οὗ. ἀθοτρ. Μοηδομ. ρ. 499. 10 ἀθ Β., 
Ηδτταθθ ΧΧΧΥ͂Ϊ (1901) Ρ. 841. 

οίου 716, ὀλυβρίου Δ,Ο, ὀλυμβρίου Α, σπραιποσιτιου 2, πραιπο- 
σίτου Δ. τοῦ πραιποσίτου Οὐἁ, πραιποσίτων Α,α καὶ δηΐδ ᾿Ισιδ. 
οι. α 2. ὁνορισίου 7, ὀναρησίου αι, ὡνορισίου Β; ὁνοταρσίου Α, 
σἰρωτονοταρίου καὶ ἐπάρχου τοῦ ὀνοταρίου Ο: Ὁνωράτου 1,8τᾺ}. 
(Βοπογαίαβ αὐἱάϑτα ἔαϊὺ ργϑϑῖ. ργϑϑῦ. ἃ. 8ὅ4 8. ὁ συμπαρών κτλ. 
οὗ. Μα18]. υ. 882,9; Βα αὐχιθαΐσμα (ὁ συμπαρὼν --- περσίδι) 
Ροβὺ Εὐτρόπιος ὁ σοφιστής ροπππὺ (οἴ. Εαὐτορ. Χ 16) 4 ὁ οτι. 

ὃ στηλογράφος ΑΟ ᾿Ἐλεύσιος --- 6 φιλόσοφος οα. Ὁ διά- 
κονορ] τοῦ διακόνου ὁ (ὁ καὶ οῃ. ΑΟ, καὶ --- 7 ταχυγρ. ΟτΩ. 

ὍσὴΡ. εὐταλύχνου ἣς 7 16 αὐτὸ 7 11 κούβητα 4 
18 χεεμερενὸν ΑΟ, χειμονικὸν Οὶ 19 μανουαύραν {ὦ 
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Κυρίου τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γενικὸν καὶ τὸ ᾿Ιδικὸν καὶ τὸ 
Βεστιάριον καὶ τὸν Καβαλλάριν καὶ τὸ Σῖγμα καὶ τὸ Ὠάτον 
τὸ πρὸς τὴν Νέαν κείμενον καὶ μέχρι τῆς Σιδηρᾶς ὀνομα- 
ξομένης καὶ τὸ κάτοπτρον τὸ λοετρὸν καὶ τὰ παλάτια τὰ 

δ ἐπάνω μέχρι τοῦ Γερανίου καὶ τὸ Χρυσόκλαβον καὶ τὸ μέγα 
λοετρὸν τοῦ Οἰκονομίου τὸ πλησιάζον εἰς τὸ Τζυκανιστήριον, 
ἔχον ἑπτὰ ἐνθήκας καὶ δώδεκα στοὰς καὶ κολυμβήϑραν 
εὐμεγέϑη᾽ ἔνξζωδον δὲ ὑπῆρχεν᾽ καὶ αἷ μὲν ἑπτὰ ἐνθῆκαι εἰς 
μίμησιν τῶν ἑπτὰ πλανήτων, αἵ δὲ δώδεκα στοαὶ κατὰ τῶν 

10 β΄ μηνῶν τὰς κράσεις. ᾿Εσώξετο δὲ καὶ ἧπτε μέχρι τοῦ 968--969 
Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ. Ὁ δὲ ᾿Ιωάννης ὁ Τζιμισκὴς κατ- 9069.---916 

ἕλυσεν αὐτὸ καὶ ἐκ τῆς ὕλης ἔκτισεν τὴν Χαλκῆν, ἐν ἢ καὶ 
ἐτάφη. 

61] (4, δ. Βουλόμενος δὲ κτίσαι ἱππικὸν κατὰ μίμησιν 
18} τῆς Ῥώμης εὗρεν τὸ τοῦ Σευήρου καὶ ἀνεπλήρωσεν αὐτὸ 

ἤγουν τὸ ἕν μέρος τῶν βαϑμίδων καὶ τῶν δύο περιπάτων 
καὶ τὸ ἄνω τῶν καγκέλλων καὶ τὸν Σφενδόνα καὶ τοὺς 
καμπτῆρας καὶ τοὺς δήμους. ΘΖ (4, δ). Πάντα δὲ τὰ 
χαλκουργεύματα καὶ τὰ ξόανα ἐκ διαφόρων ναῶν καὶ πό- 

50 λεὼν ἀϑροίσας ἔστησεν αὐτὰ εἰς διακόσμησιν τῆς πόλεως, 
ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς κίονας τῶν περιπάτων᾽ ἐπάτωσε δὲ τοὺς 
αὐτοὺς περιπάτους μετὰ συγκοπῆς. Καὶ ἐπετέλεσεν αὐτὸς 
πρῶτος γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἀγῶναυ Ὁ δὲ ἔχων τοὺς Β 20 
ὀνικοὺς πόδας ἧκεν ἀπὸ τῆς μεγάλης ᾿Αντιοχείας᾽ ἔστιν δὲ 

2 τὸ καβαλὰν Α,, τὸν καβαλὰν Α,. τὸ καβυλάριον Β, τῶν 
καβαλλαρίων α καὶ γοδβὺ καβαλλ. οα. α τὸ σῆμα 
4 τὸ καϑρούπτειν 1, τὸν καϑρύπτην α ὅ τὸ χρυσόχκλωβον Ο, 
τὸν χρυσόκλινον Β 6 τξουκανιστήριον ἃ, 7 ϑήκας κό- 
λυμβον ΑὉ 9 μίμ.] ἀνάμνησιν Ο κατὰ 6, οι. ΖΑ 
11 τξιμισχὶς 5 18 ἐνᾧὦ 1 1 εὗρεν τοῦ σευήρου Ὁ αὐτὸν 7 

16 τοὺς δύο περιπάτους διὰ καμαρῶν αὶ 11 τὸ δπΐθ ἄνω 
οἵὰ. ἃ, τὸ ἄνω τῶν οχὰ. ὁ τὴν σφενδόνα α τὸν καμπτῆρα 

19 γαλκουργήματα οοἀά. Ῥγχδβοίογ 7 40 αὐτῷ ἃ 
9291 ἐπάτωσε ---- 32 περιπάτους οτα. Ὁ ΔΑ. ὀννικοὺς ὃ Ἀυς πτὰ- 

κοὺς 6, ἐρνεκοὺς οὐ ὀρνιϑείους οαἂ. α οονὰ. 
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ὁ Βελλεροφόντης καὶ ἐσέβοντο. αὐτὸν ἐκεῖσε. “Ὅσα δὲ ἀγάλ- 
ματα καὶ τίνες εἰσὶ καὶ πόϑεν ἥκασιν ἕκαστον καὶ διὰ τί 
ἐστηλώϑησαν, ἔσχατον λεπτομερῶς ἐροῦμεν εἰς τὰ περὶ κτι- 
σμάτων. ΝΝ Σ 

68 (ὅ, ε). Θέλων δὲ οἰκίσαι ὃ μέγας Κωνσταντῖνος 5 
τὴν πόλιν αὐτοῦ, μάλιστα δὲ τοὺς Ῥωμαίους εἰς τὸ Βυξάν- 
τιον ἀγαγεῖν, ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν λαϑραίως τὰ δακτυλίδια 
αὐτῶν, ἑνὸς ἑξκάστου ἰδίως, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸν 

βασιλέα τῶν Περσῶν, ὅστις ἐκαλεῖτο Σάρβαρος. τέσσαρας μὲν 
μαγίστρους, τὸν ᾿Αδδαν, τὸν Πρωτάσιμον, τὸν Σκόμβρον, τὸν 1ο 
Φιλόξενον, ὀκτὼ δὲ πατρικίους, τὸν Ζομνῖνον, τὸν Πρόβον, 
τὸν Δαρεῖον, τὸν Μαῦρον, τὸν 'Ῥοδανόν, τὸν Σαλλούστιον 
τὸν ἔπαρχον, τὸν Μόδεστον, τὸν Εὔβουλον. 64 (ὅ, ε".. 
Μετὰ πλείστου στρατοῦ, ὡς εἴρηται, ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς 
ποιήσαντας ις΄ μῆνας ἐν τῇ Περσίδι. Ὁ δὲ μέγας Κων- τ 
σταντῖνος ἀποστείλας εἰς Ρώμην ἀνελάβετο τὰς γυναῖκας. καὶ 

τὰ τέκνα καὶ τὰς φαμιλίας αὐτῶν" ὥρισε δὲ καὶ κτίστας 

μηχανικούς, ἵνα ϑεάσωνται τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς 
τύπους ἑνὸς ἑκάστου πῶς κεῖνται. Καὶ ὡς εἶδον τὰς οἰκίας 

δ8ᾳ. οὗ ἀθοῦρ. Μομδοῖῆ. ὑ. 499, 18 α6 Β., 9---18 οὗ 
ΞΥΠΟΡΒ. ϑαύμδβ Ῥ. ὅ8, 8---11, Μοπδίοῃ 81. Πθο. (ὅγηῃδασ. 8. Ζοίι οὶ), 
ΟἸγοδβ Ρ. 4083 Βοπῃ. (Ῥαγροῖγστθο βδθνυθ 48 απυθβύ. Ὠἰβύου. 1899 
Ῥ. 88 Βαᾳ.) 64. 66 Ἐὐχβουρεὶῦ οοὰ. ἤοβαι. αθουρΣ ΜΟΠΒΟΙΙ 
Ῥ. 899 πού. (θα. Μυχα)ῦ 

1 ἔσεβον Δ, ὁπόσα δὲ καὶ ἄλλα ἀγ. ΑΟ 2 καὶ δῃΐθ 
τίνες οὐα. ὁ τίνες) ἅτινα ( 8 εἰς τὰ περὶ κτισμάτων οτη. 
ΑΟ 6 δὲ] καὶ 42 ἴ ἀγαγεῖν οτα. οοἀᾶ. ρῥτδοίου 6, κατα- 
κρατῆσαι Ο 9 σάρβαρις ὦ τέσσαρις ὦ 10 ἀδὰμ Ο, δα 
“, ἀδδὰν Α,, ἄδαν ΟΑ, πορτάσιον 5 σκάμβρον Δ,, σκόλυμ- 
βρον Α, 11 δόμνον , δομνίνον ΔΌῸῈΌ 12 δάριον 7 σαλλού- 
στιον ἸιΔγαὉ.. σαλτίωνα ΑΟ,, σαλουστίονα 26, οὗ 8ὶ 61 οὐ 10 
18 εὕουλον 2 16 ποιήσαντες 4 19 πῶς] ποῦ τε α ὡς 
εἶδον] ὕπως ἰδεῖν τε Α. ὅπως ἰδεῖν .οοᾶ. Μοβαα. δορὶ ὡς --- 

,». 147, 2 χτισμάτω»ν] ὁποῖαι παρὰ τὸν αἰγιαλόν εἰσι καὶ ὁποῖαι 
καὶ ἐπὲ τῆς ἠπείρου ὡσαύτως ἐθεάσατο δὲ Ο 



οι 
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15 

20 
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αὐτῶν, ἑτέρας ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν τῆς ϑαλάσσης. ἄλλας ἐπὶ 
τὰς ἠπείρους. καὶ τὰ σχήματα τῶν κτισμάτων καὶ τὰς ἀνό- 
δους οἷαι ἦσαν κοχλιοειδεῖς, καὶ λαβόντες τὰς φαμιλίας 
αὐτῶν τῶν συγκλητικῶν ἀνῆλθον ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ ἀνϑ- 
ομοίους ἔκτισαν τοὺς οἴκους αὐτῶν᾽ καὶ ἐκάϑισεν ἐκεῖσε 

τὰς φαμιλίας αὐτῶν. Θὄ (ὅ, ε. ᾿Ελθόντες οὖν ἀπὸ τῆς 
Περσίδος μετὰ νίκης ἀναλαβόμενοι καὶ πάκτα κεντηνάρια 
τξε΄, δεξάμενος δὲ αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ ποιήσας εὐωχίας 

εἶπεν αὐτοῖς “θέλετε ἀπελϑεῖν εἰς Ῥώμην; δοκιμάξων αὐτούς" 
οἵτινες ἔφησαν μὴ κατελϑεῖν μέχρι δύο μηνῶν. Ὁ δὲ βα- 
σιλεὺς ἔφη ἀπόψε ἔχω δοῦναι ὑμῖν τὰς οἰκίας ὑμῶν.᾽ἢ 
Προστάξας δὲ Ἐῤφρατὰν τὸν παρακοιμώμενον αὐτοῦ (ὕστις 
ἐποίησεν τὸν Κωνσταντῖνον Χριστιανόν) ἕνα ἕκαστον ἀπ- 
ἐδωκὲν τοὺς αὐτῶν οἴκους. 66 (ὅ, ε7. Ἰδόντες δὲ τοὺς 
πυλῶνας αὐτῶν καὶ τὰς αὐλὰς καὶ τὰς ἀνόδους ὅτι ὕμοια 

“Ῥώμης εἰσὶ καὶ τὰ μέτρα καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰ ὕψη, καὶ 
τὴν ἀπόβλεψιν τῶν ϑυρίδων, ἔδοξαν εἶναι ἐν φαντασίᾳ ἐν 
“Ῥώμῃ. Εὐὑρόντες δὲ καὶ τὰς φαμιλίας αὐτῶν ἐξεπλάγησαν" 
ὁμιλησάντων δὲ ἑκάστου αὐτῶν τὰς φαμιλίας αὐτῶν, τότε 
ἐπίστευσαν, ὅτι οὐκ ἔστιν φάντασμα, ἀλλὰ φρόνησις τοῦ 
βασιλέως, ὅτι ἄκοντας καὶ μὴ βουλομένους ἡμᾶς ἐνῴκισεν 
ἐνθάδε. 67 (ὅ, ε). Ἐκ δὲ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν εἴληφαν 
οἵὗ τόποι τὰς προσηγορέας. Ὃ δὲ Φιλόξενος ἔκτισεν κιν- 

8 ἦσαν] εἰσὶ ΛΑ,  ἀ4 ἀνϑόμοια ἔκτισαν ἕκαστα Α, ἔχτισαν 
ὅμοια κτίσματα ὁ ὅ ἐκώϑισαν ΑΟ (εἰσήγαγε αὺ) 8. δεξάμενος 
δὲ 1, ἐδέξατο Α, ἐδέξατο οὖν Ὁ βασιλεὺς] ἀσμένως 844. Ὁ, 
ὡς ἐχρῆν α 9 αὐτοῖς] αὐτοῦς 7 10 δυὸν 11 ἔφη 
ΟΙΩ. 7 12 εὐφρατᾶ (εὐφράτη Α,) τῶ παρακοιμ. ΑΟΌ παρα- 
κυμούμενον 2 18 ἀποδοῦναι Α 14 αἱ αὐτὸν (-- ἑαυτῶν) 
7, τὸν οἶκον αὐτοῦ μετὰ ὀψικίου αὐτοῦ (μετὰ ὀψικίων Ἐ Ο 
16 ὅτι --- 16 εἰσῇ ὁμοίας τῶν ἐν τῇ δώμη Α, 11] π181 ὁμοίως 

18 ἐξεπλάγησαν) ὅτι ἔκστασις ἐστὶν δααϊὺ 1 19 ὁμιλη- 
σάντων δὲ ἑκάστου αὐτῶν) ἐρωτήσαντες δὲ Α,( 0 αὐτῶν] καὶ 

Β 21 

μαϑόντες ἀκριβῶς δΔάἀᾶαϊῦ Α 21 ἡμᾶς! αὐτοὺς ἈΖ.͵ ὄπ ϑὶς 
φασιν ΑὉ 
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στέρναν τὴν ἐπονομαζομένην Φιλόξενον. Ὃ Πρόβος ἀν- 
141--τῖο ἤγειρεν ναὸν τοῦ Προδρόμου, ὕνπερ ὁ Καβαλλῖνος ἐποίησεν 

ἐργοστάσιον, τὰ λεγόμενα ΠρόβουιΓ Ὁ Δομνῖνος ἔκτισεν 
Β 32 οἶκον εἰς τὰ Μαυριανοῦ, ὃν εἶχεν ὃ ᾿Αγρικόλαος. Ὁ 4Δα- 

ρεῖος ἔκτισεν οἶκον τῆς ᾿Ικανατίσσης τοῦ Σκληροῦ. Ὁ Μαῦ- ς 
ρος ἔκτισεν οἶκον, ὕνπερ εἶχεν ὃ Βελονᾶς. Ὃ “Ῥοδανὸς 
ἔκτισεν οἶκον, ὕσπερ καλεῖται τὰ Εὐουράνης᾽ ἔστε δὲ τῆς 
Μαμαίνης. Ὁ Σεαλλούστιος ἔκτισεν οἶκον, ὅστις καλεῖται 

τοῦ Κοντομύτου. Ὁ Μόδεστος ἔκτισεν οἷκον εἰς τοὺς ἁγίους 
᾿Αποστόλους τοῦ “αμπροῦ. Οἱ δὲ τρεῖς πυλῶνες ἐκτίσθησαν 10 
παρὰ τοῦ Εὐβούλου. 

68 (ὅ., ε΄. Ἔπτισε δὲ καὶ τέσσαρας ἐμβόλους ἀπὸ τοῦ 
παλατίου μέχρε τῶν χερσαίων τειχῶν, ἐγχορήγους ϑύλους" 
ὁ εἷς ἤρχετο ἀπὸ. τοῦ Τζυκανιστηρίου καὶ τῶν Μαγγάνων 
καὶ τῆς ἀκροπόλεως καὶ τῶν Εὐγενίου καὶ διήρχετο μέχρε 16 
τοῦ ἁγίου ᾿Δἀντωνίου᾽ ὁ δὲ ἕτερος ἀπὸ τῆς Δάφνης καὶ τῶν 
Σοφιῶν μέχρι τῆς Ῥάβδου᾽ οἱ δὲ ἕτεροι δύο ἔμβολοι ἀπὸ 
τῆς Χαλκῆς καὶ τοῦ Μιλίου καὶ τοῦ Φόρου μέχρι τοῦ Ταύ- 
ρου καὶ τοῦ Βοὸς καὶ τοῦ ᾿Εξακιονίουισν͵ Ἐπάνω δὲ τῶν 

1 τὴν ἐπον. Φιλόξενον Α,. οτὰ. Α, Ο, ἥτις αὐτοῦ καὶ τὴν 
ἐπωνυμίαν κέχτηται 8 ἐργοστάσιον ἃ, ἐργαλοστάσιον ὦ, 
ἐργοδόσιον ΑΟῸ. δόμνος 1 4 εἰς τοῦ ἀμαυριανοῦ ὦ εἶχεν 
7 ἡ ἔχει ἃ (ὅστις λέγεται τοῦ Ἀγρικολάου Οὐ) ἀγρηκόλς 
δάριος ὅ κανάτισας 4, κανατίσης Α, ἰκαν. 1011. Μαῦρος] 

, εἰς τὰ μαυριανοῦ δα, αὶ (οἴ, 1. 4) 6 ὄνπερ κτλ} ὃς λέγεται 
νῦν τοῦ βελ. Α, ὃς καλεῖται τοῦ βελ. Οα ῥόδαμνος Α, ῥάδαμνος 
Ο, ῥόδων ὄπισϑεν τῆς ἁγίας σοφίας ἃ 1 ὕσπερ] ἥτις ὦ 

αὐγοράνις 18. εὐοράνης ΟΟ᾽, εὐουράνοις Α, εὐουράνης Μ, 
ἐν οὐρανοῖς Τιϑταῦ. 8 ὅστις --- 9 οἶκον οἵα. 9 κονδομύ- 
του ΔΟ, κοντομύτου (αὐ, Κοντομίτου Τιδτλῦ. 10 τὸν λεγόμενον 
τοῦ λαμπροῦ ΑΟ (ἀποστόλους, ὅπου καὶ τὴν ἐπωνυμίαν αὐτοῦ 
ἔχει 6) πυλεῶνες αὶ 11] εὐούλου 5 18 καὶ ἐγχορ.ι  ϑολω- 
τοὺς 14 τξουκανιστηρίου Α, 16 καὶ τῶν Εὐὖγ. -- 18 
“Χαλκῆς οἵα. ἢ καὶ διήρχετο μέχρι τοῦ ἁ. Ἀντωνίου ΒδὈοὺ 
ΘοΪυβ ἃ, 18 καὶ μέχρι 5 19 ᾿Εξακιονίου] α δ8ἀ.: ὅπου ἦν 

75) πόρτα τοῦ γερσαίον τείχους (οἴ. Π δ4) 
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ἐμβόλων περίπατοι πλακωτοὶ λίϑινοι καὶ στῆλαι χαλκαῖ ἄπει- 
ροι εἰς διακόσμησιν τῆς πόλεως ἵσταντο. 69 (δ, ε}. Ἔκτισε 
δὲ καὶ τοὺς μυδρῶνας καὶ τοὺς ἀγωγοὺς ἔφερεν ἀπὸ Βουλ- 
γαρίας᾽ ἐποίησεν δὲ καὶ καράβους ἐγχορήγους ἐπὶ πᾶσαν 

δ τὴν πόλιν βαϑεῖς, τῷ ὕψει ὅσον τῶν ἐμβόλων, διὰ τὸ μὴ 
εἶναι δυσωδία τις καὶ ἐνσκήπτουσιν νόσοι πολλαί, ἀλλ᾽ εἰς 
τὸ βάϑος διέρχεσθαι τὰς δυσώδεις ὕλας καὶ κατέρχεσϑαι εἰς Β 28 
τὴν ϑάλασσαν. 

40 (ὅ, ε΄) Ταῦτα δὲ ἐκτίσϑησαν ὡς εἴρηται παρὰ Οὐρ- 
10 βικίου πραιποσίτου καὶ Σαλλουστίου ἐπάρχου καὶ τῶν λοι- 

πῶν, καταλιπὼν αὐτοῖς κεντηνάρια χρυσίου ἕξξακόσια εἴς τε΄ 
τοὺς ἐμβόλους καὶ τοὺς ἀγωγοὺς καὶ εἰς τὰ τείχη. ᾿Εκεῖνος 
δὲ ἦν κατὰ τῶν Σκυϑῶν καὶ ὑποτάξας αὐτοὺς ἔκτισεν πό- 
λιν τὴν Περσϑλάβαν καὶ τὴν Δίστραν καὶ τὴν Πλίσκουβαν 

16 καὶ τὴν Κωνσταντίαν. Ταῦτα δὲ ἐκτίσϑησαν παρισταμένου 
τοῦ Οὐρβικίου εἰς χρόνους δύο ἥμισυ ἀπὸ φωνῆς “Ειρμείου. 
71 (ὅ, ε). Ἔκτισε δὲ καὶ τὰ ᾿Δρματίου δι’ ὧν ἔπηξεν τὴν 
κόρτην αὐτοῦ καὶ τὰ ἄρματα αὐτοῦ ἐκεῖσε ἀπέϑετο, ὅτε 
ὑπέταξεν τοὺς Βυζαντίους. Εἰς δὲ τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν 

50 αὐτοῦ υἱῶν ἔκτισεν παλάτια τὰ καλούμενα Κωνσταντιανὰς 

1 ἐμβόλων] ϑολικῶν καμάρων τῶν ἐμβόλων ὅλων Οα 
λίϑινοι)] μαρμάρινοι α 28α. α: Μέσον δὲ τῶν ἐμβόλων, ἔνϑα 
ἡ λεωφόρος ἐστὶν ὁδός, καὶ ἐπὶ πάντα ἄλλον τόπον τῆς πόλεως 
ἔκτισε κανάλους ϑολωτούς κτλ. 8 μυδρῶνας οοἀᾶ.: αὐἱὰ 810, 
Ἰποθχίαχη; Βθ0α οὐχ [8χτηῦ. ὑδρῶνας δυὺ λυτρῶνας ΒΟΙΌΟΙΟ ἀυ- 
Ὀιο ἔφερεν] δι᾽ ὧν τὸ ὕδωρ φέρεται Ὁ 4 γπαράβου} γάβους 
(οᾶγοβ") δ. ὄὅ ὅσον] ἧσον (Ξ---Ξ ἴσον) ὁ 0 δυσωδίαν τινὰ 
Α, δυσωδίας τινας Ὁ καὶ] ἔνϑεν ΒΟΚΚΟΙ ἐνσκήπτωσι ΟΟ 

πολοὶ 5 ἀλλ οὐ. ὦ 9 ὡς εἴρηται] ν. 8 ὅ8 οὐ 68 
10 σαλουστίου Ο΄, σαλουστίονος ΤΑ 11 αὐτοὺς 1 18 ἦ» 
ἐκίνησε Ο 14 περισϑλάβαν Α,. περσϑλαβίτξαν Ο 16 κα 
κωνστάντιαν 57 ἔχτισαν παρισταμένου αι, παρὰ 14, παρ. 
τοῦ Οὐ. οτὰ. ἡ 16 καϑὰ δὴ ἱστορεῖ ὁ ἑρμείας Θ 17 ἀρμα- 
σίου α δι᾽ ἔπηξεν (ὧν οτχ.) Α,., ἐν ᾧ ἔπηξε Ο, ἔνϑα τὸ 
πρῶτον πρὸ τοῦ κατασχεῖν τὸ βυξάντιον ἔπτξε ξ Ἃ δύων- 
τας ἃ, τὰ οι. ὦ 
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καὶ τὰ καλούμενα Κώνσταντος᾽ ἔστιν δὲ ὁ οἶκος τοῦ Του- 
βάκη καὶ τοῦ ᾿Ιβερίτξη, ὅνπερ ἔχει ὃ ᾿Δκροπολίτης. Τοὺς 
δὲ ναοὺς καὶ τὰ λοιπά, ὅσα ἀνήγειρεν ὁ μέγας Κωνσταν- 
τῖνος, ὕστερον εἰς τὰ περὶ κτισμάτων ἐροῦμεν. 

Β 2ὅ 2 (0, ς7). Ὁ δὲ μικρὸς Θεοδόσιος εἰς τὸν πέμπτον 
Β 26 χρόνον τῆς βασιλείας αὐτοῦ σεισμοῦ γεγονότος καὶ τῶν 

408--460 τειχῶν εἰς γῆν καταπιπτόντων διὰ τὸ τοὺς ᾿Δμαληκίτας τοὺς 
Χατξιτξαρίους οἰκῆσαι ἐν τῇ πόλει καὶ βλασφημεῖν σφοδρῶς 
εἰς τὸ Τρισάγιον --- ποιήσας ὃ αὐτὸς βασιλεὺς ἱκεσίαν καὶ 
λιτὴν εἰς τὸν Κάμπον τοῦ Τριβουναλίου μετὰ τοῦ πατρι-" 
ἄρχου Πρόκλου κραξζόντων τὸ Κύριε ἐλέησον ἐπὶ πολλὰς 
ὥρας, πάντων δρώντων ἐπήρϑη παιδίον εἰς τὸν ἀέρα καὶ 
ἤκουσεν ἀγγέλων μελῳδούντων καὶ ὑμνούντων᾽ “ἅγιος ὁ ϑεός, 
ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀϑάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς᾿. Κατελϑόντος 
δὲ τοῦ παιδίου ὃ λαὸς ἐμελῴδει οὕτως καὶ ἔστη ὃ σεισμὸς 1 
ἔκτοτε. 78 (0, ς-7. Καὶ ἐξέωσεν ὃ βασιλεὺς πάντας τοὺς 
αἱρετικοὺς ἐκ τῆς πόλεως καὶ παρεξέβαλεν τὰ τείχη ἀπὸ 

τοῦ Ἐξακιονίου μέχρι Χρυσείας᾽ ἐξ οὗ καὶ στήλην ἔστησεν 
αὐτοῦ ὕπισϑεν τῶν ἐλεφάντων. Καὶ ἀνεβίβασεν τὸ παρά- 
λιον τεῖχος ἀπὸ τῆς Ῥάβδου μέχρι Χρυσείας καὶ ἀπὸ τὸν 9 
ἅγιον ᾿Δἀντώνιον τὰ ᾿Δρματίου μέχρι τῶν Βλαχερνῶν καὶ τῆς 
Χρυσείας. Οἱ δὲ δύο δῆμοι ἔκτισαν τὰ τείχη παρ᾽ αὐτοῦ 
ὁρισϑέντες, καϑὼς εἰς τὰ περὶ κτισμάτων ἐροῦμεν. 

ὅ---2. εχ Τδροάοτο 1θούοτθ αὖ νἱάρίασ: ν. ΤΆΘΟΡΒϑη. ρΡ. 
98. ὅ βαα., αθοτρ. Μομδο!. ρ. 604, 16 ἀδ Β. 

1 Κώνστα Αα 2 ἰβηρίτξη Α,Ο τοῦ ἰβερίτξη τὸν οἶκον 
ὄνπερ κτλ. 7 (ἅπερ εἰσὶν οἶκοι δύο τοῦ τουβάκη καὶ τοῦ ἰβε- 
ρίτξη 6) 28α. ΑΟΝ -- 8 ὅ ϑΌΡτδβουιρβιῦ σχηματογρα- 
φία ϑεοδωσίου τοῦ μικροῦ 7 1 τὸ ογαὰα. 7 καὶ τοὺς χατξ. 1Β 

11 Πρόκλου)] καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ δά. Ὁ 12 πάντων τῶν 
ὁρ. ἡ ἐπήρϑη)] ἡρπάγη ΔῸ 16 ροϑὺ οὕτως 844. Β0]π8 Α,: 
καϑὼς τὸ παιδίον ὑφηγήσατο σεισμός" ἔκτοτε ἐξέοσεν 
11 ἐξέβαλε ΑΟ 18 ἐξ οὗ] ἐφῆν Α, στίλας 9 19 ἀνέ- 
βασεν 21 ἁρμασίου Α, καὶ τῆς «Χρυσείας ἴαϊθατα ϑαάϊύα- 
χαθη χη 6886 υἱἀθύυ 28 ὁρισϑέντος 7 ἐροῦμεν] οἵ. Π ὅ8, ΠῚ 140. 



1. 

(Πάτρια τῆς Κωνσταντινουπόλεως" περὶ στηλῶν, 

ἐν ᾧ καὶ περὶ ᾿Α4διαβηνῆς.) 

1. 
ἹΜΜεσοποταμίας ὡς ἐπὶ ἀνατολὴν πέραν τοῦ Τίγριδος. ἀντι- 

85 κρὺς δέ ἐστιν ἡ ἄσφαλτος ἡ λεγομένη ζνγάφϑα᾽ λέγεται 
δὲ ᾿4διαβηνὴ διὰ τὸ εἶναι πλείονας ποταμοὺς ἐν αὐτῇ καὶ 
δυσχερεστέραν ποιεῖν τὴν διάβασιν. ᾿Εκεῖ ἐστιν ἡ Νινευή" 
τοσαύτην δὲ ἀσφάλειαν ποιεῖ τοῖς κτίσμασιν ἡ ἄσφαλτος, 
ὥστε ταῖς ὀπταῖς πλίνϑοις καὶ τοῖς λεπτοῖς λίϑοις συμμι- 

10 γεῖσα ἰσχυροτέρα γίνεται παντὸς σιδήρου. ἘΕκεῖσε δέ ἐστιν 
(τὸ ᾿ἄορνον στόμιον, ἐξ οὗ δεινὸν πνεῦμα ἀναδίδοται, 
ὥστε ἐπίγειον ξῷον ἅπαν καὶ πᾶν πτηνὸν ἀποφϑείρειν, εἰ 
προστύχον ὀσφρανϑῆναι. Ὁ Καὶ σκεδάννυται καὶ οὐ κατ᾽ 

Περὶ ᾿4διαβηνῆς. Αὕτη ἡ χώρα κεῖται πρὸ τῆς (8 1--8 
οτῃ. ΒΟΚΚ 

1. Απου. Ττθὰ ἢ. 8,1 (ϑαϊά. 8. ν., οοᾶ. ΤΙβομομα.). ΟἿ. οὐΐϑχα 
Οδββίαβ 10 68, 27, ΟΥ̓ΔΙΔΟΣ Αποοᾶ. Ῥασ. 1 888. 

ΤιαϊὰβΒ οχϑίαὺ ἰπὰ ἃ: Β. 1 ΙΤὩΔΙΡῚΩΘ ϑαβουρβιῦύ: περὶ 
τῶν ἀγαλμάτων καὶ στηλῶν; ἴῃ αἱ ρμοβὺ Π 18 Ιηβουϊαγ: καὶ 
ταῦτα μὲν περὶ ἀγαλμάτων᾽ τῶν δὲ ἑξῆς πάλιν ἐχώμεϑα. Ἐπ 
1 62 οὐ 18 οὖ ΟΧ :ηβουρύϊοηθ ο061018 Η 11 1017 ΘοΟμΟΙ αΘσΘ ῬΟΒΒ18 
Βουϊρύοσοιη ἤδη ρϑγίθιῃ περὶ κτισμάτων ἸΠΒΟΥΊΡΒ18Β8Β6 ἰὕθτῃ 80 
ὑοχύϊδηαη ῥϑγύθτω 1.04 4 ἀντικρὺς] ἐν αὐτῇ ΤΥ. (ΞΞ Αποη. 
Ττου) ὕ ἄφϑα Α, ἄνϑα “, νάφϑα ΤῊ. 9. συμμιγνύσα 4Ας, 
συμμιγῆσαι Α,. συμμιγεῖσα ΤΙ. 11 τὸ ΒΌΡΡΙ. ὁχ ΤΥ. 12 καὶ 
εἰ πρὸς τὸ τυχὸν ὀσφρήσοιτο Ττ. 18.8α. Πωοοὰβ οοττυρύαβ; τϑοῦρ, 
αὖ νἱἀοίαγν, . (οὗ ϑυϊα, οὐ ΤΊΒοΣ. οὐ ὕτασα. Απθοα.): καὶ εἰ 
ἐσκεδάννυτο, οὐκ ἂν κίσϑη ὁ χῶρος, ἀλλὰ κατ᾿ εὐδεῖον ὃν- 
εἰσιν καὶ ὀλίγον ἀνερχόμενον πάλιν ἀντανανλᾶταν ντὶι. 

ϑογρέοσοθ Οτίρ. Οοπβίϑε. ΤΊ. Ἃ 
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εὐθεῖαν ἐξέρχεται καὶ ὀλίγον ἀνερχόμενον ἄνεισιν καὶ πάλιν 
ἀντανακλᾶται" καὶ ἐκ τούτου τὰ ἐν ὑψηλοῖς πετόμενα σώ- 
ξεται καὶ τὰ πέριξ ζνεμόμενα. “έγει δὲ ὃ Δίων τοιοῦτόν 
τι ἑωρακέναι ἐν “Ἱεραπόλει τῆς ᾿Ασίας, ὥστε πάντα τὰ ὀσ- 
φραινόμενα φϑείρει πλὴν τῶν εὐνούχων. Ἔστιν δὲ ἐν τῇ 
Αδιαβηνῇ ἡ Κτησιφῶν. ᾿ 

2. Περὶ ἀγάλματος ἸΙανουαρίου. Τὸ ἄγαλμα τοῦ 
Ἰανουαρίου ἱστοροῦσι τετράμορφον διὰ τὰς τέσσαρας τροπάς" 
ἄλλοι δὲ πλάττουσιν αὐτὸν ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ κλεῖδα κατ- 
ἐχονζταδ ὡς ἀρχὴν τοῦ χρόνου καὶ ἄνοιξιν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
καὶ ϑυρεόν, ἕτεροι δὲ τῇ δεξιᾷ χειρὶ ψήφων κρατοῦντα τί, 
τῇ δὲ εὐωνύμῳ ξε΄ ὥσζπερ τὸν ἐνιαυτόν᾽ ὅϑεν καὶ ὃ 410γ- 
γῖνος Αἰωνάριον αὐτὸν ξρμηνεῦσαι βιάξεται ὡσ)ανεὶ αἰῶνος 
πατέρα. 

8. [Περὶ ἀγάλματος κρατοῦντος δόρυ. Τῆς ᾿4ϑη- 
νᾶς τὸ ἄγαλμα δόρυ κρατεῖ καὶ ἀσπίδα παρὰ τὸ σταϑερὸν 
καὶ ἀνδρεῖον καὶ διὰ τὸ πᾶσαν ἐπιβουλὴν διὰ τῆς σοφίας 
ἀπωϑεῖσϑαι᾽ ἡ αὐτὴ γάρ ἐστι τῷ νῷ. Καὶ περικεφαλαίαν 
διδόασιν αὐτῇ διὰ τὸ εἶναι τῆς σοφίας τὸ ἀκρότατον ἀϑέα- 
τον᾽ καὶ ἐλαίαν ὡς καϑαρωτάτης αὐτῆς οὐσίας οὔσης" φω- 

1. 8. Οἱ. Οδββῖθβ Ὠϊοὸ 68, 26 2. Αμοῃ. ΤΥ. Ρ. 4, 12 
(ϑυ1α. 58. ν., οοᾶ. ΤΊβοῃ.). Οὗ γάχβ ἀθ τθθῃβ. Ῥ. θ8, 16 βΒαᾳ. 
ὙΥΌΘΏΒΟΗΙ. ὃ. Αποῃ. ΤΥ. ῥ. 4, 20 (δαϊ1α. 8. ν. ϑηνᾶ, οοἁ. ΤΊΒο}.) 

8 νεμόμενα --- 4 τῆς ΒΌΡΡΙ].οΧ Τὰ. 4 ὥστε] ὅπερ ΤΥ. 
ὃ--14 ΑΒα 1 οὐ 8 ἸἸάνου Ἰίᾶτηρ. ροβὺ δἱζθσυση Ἰανου- 
αρίου Οἱ Ἰπδουϊὺ ὃν καὶ πρῶτον τῶν μηνῶν νομίξουσιν 8 τέσ- 
δσαρας τοῦ χρόνου τροπάς α 9 κατέχειν Α, κατέχον Ο', τοϑῦ. 
ΟΣ Τυ. 11 ϑύυραιον ΤΥ. 12 γοβὺ ξε΄ εαροὺ ὡσανεὶ πα- 
τέρα τοῦ χρόνου Α, τὸν τῶν ἡμερῶν ἀριϑμόν α; ὁρὸ τοβύϊδαὶ 
6Χ Ττ.; οὐθμπῖσα Οὐ ἴπ 1110 οδρΙδ8Β οσχῃϊθοῦ: ὅτε αἰωνάριος λέγε- 
ται παρὰ λογγίνου σοφοῦ τινὸς ὡς αἰῶνος πατήρ 19 διὰ --- 
ἀϑέατον] διὰ τὸν (τὸ Α,) νέον τῆς σοφίας καὶ ἀκράτητον (ἀκρό- 
τατον Α4) καὶ ἀϑέατον Α,, διὰ τὸ φρόνιμον καὶ σοφόν (,, ταβύ. 
ΘΧ ΤΥ, 20 ὡς καϑαρωτάτης οὐσίας οὔσης Τι., ὡς καϑαρωτά- 

τῃ{ῳ οὖσαν αὐτὴν οὐσίας Α,, οοττοχὶ (διὰ τὴν καθαρότητα ΘΟ) 
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τὸς γὰρ ὕλη ἡ ἐλαία" καὶ Γοργόνα διδόασιν ἐπὶ τὸ στῆϑος 
αὐτῆς διὰ τὸ ταχὺ τοῦ νοός. 

4. Περὶ ἀγάλματος κρατοῦντος κιϑάραν. Κιϑάραν 
ἐπὶ χειρῶν πλάττουσι τοῦ ᾿ἀπόλλωνος, οἵονεὶ τὸν ἥλιον τὴν 

5 τοῦ παντὸς ἁρμονίαν" κιρνώμενος γὰρ τοῖς λοιποῖς ἀστράσι 
καὶ τίκτει καὶ ξῳογονεῖ. ἢ 

ὅ.[ Περὶ ἀγάλματος κρατοῦντος ψαλίδα χαλκῆν. 
Τὴν Ἥραν λέγουσιν εἶναι τὸν ἀέρα᾽ καὶ ἐπεὶ ὁ ἀὴρ καϑαίρει, 
ποιοῦσι τῆς Ἥρας τὸ ἄγαλμα βαστάξειν ψαλίδα ἀπὸ μετα- 

10 φορᾶς ψαλίδος τῆς ἀποκειρούσης τὰς τρίχας καὶ καϑαρὸν 
ἀποδεικνυούσης τὸ σῶμα. [ 

6. Περὶ ἀγάλματος βαστάξοντος πύργον. Τὴν 
Δήμητραν οἵ παλαιοὶ τὴν γῆν καλοῦσιν᾽ καὶ ἐπειδὴ ἕδρα 
πάσης πόλεως ἡ γῆ ἐστιν, ὡς βαστάξουσα τὰς πόλεις πλάτ- 

16 τεταε πυργοφόρος. [ 
“. Περὶ ἀγάλματος κτένα φέροντος. Τῆς ᾿4φρο- 

δίτης τὸ ἄγαλμα κτένα φέρει. ἐπειδὴ συνέβη ποτὲ ταῖς τῶν 
“Ῥωμαίων γυναιξὶ κνήφην λοιμώδη γενέσϑαι, καὶ ξυρουμένων 
αὐτῶν πασῶν γεγόνασιν (αὐταῖς οἵ κτένες ἀχρεῖοι" εὐξα- 

80 μένας δὲ τῇ ᾿Αφροδίτῃ ἀνατριχωϑῆναι, τιμῆσαί τε αὐτὴν 

4, Απόῃ. ΤΥ. Ὁ. 4, 28 (ϑυϊά. 8. ν. ἅπόλλων, οοἀ. ΤΊΒ6}.) 
[οἵ Τ,͵)γὰ. ἀ6 τηθη8. Ρῥ. 107, 197ὕ.} δ. Αποῃ. ΤΥ. Ρ. ὅ, 1ὅ (ϑυϊα. 
8. Υ. Ἤρα, οοά. ΤΙΊΒο6}.) 6. Αποῃ. ΤΊ. ρῥ. ὅ, 30 (δαϊά. 5. γν. 
Ζημήτηρ, οοα. Τι8Β.0}.). Οὗ 1,γχἀ. ἀθ τθῃβ. Ρ. 114, 6 ΥΥ. 

7. Αγπομῃ. ΤΥ. ῥ. ὅ, 324 (ϑυϊᾶ. 5. ν. ἀφροδίτη, οοἀ, ΤΊΒΟΒ... 
ΟΥ Τ.)ὰ. ἀθ τχαθῃβ. Ρ. 116, 180. 

1 ὕλη] ὅλη Δ, χορηγόν αι, τοϑῦ. ὁοΧΣ Τ,΄. 22. τοῦ νοῦ ΤΥ. 
διὰ τὸ ταχύνουν α 4 οἱονεὶ τοῦ ἡλίου {διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν 
αἴτιον) τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας οοπϊ. ᾿8ηι0., αἱ ἰάθη δῇἴοσὺ 
Ἰοσῦχα ῬΙΟΟΙΣ 6Χ σοτησηθηύβιιο πῃ ΟΥ̓Δ τη βυχαρίθσα 10 ἀπόχειρ.} 
ἄνω κειρούσης οοαὰ.. οοχτ. οὁΧχ ΤΊ. 18 δηΐθ καὶ ᾿ηβοσιὺ οἱονεὶ - 
γήμητρα ΤΥ. 18 χνίφην λοιμώδη Ττ., κλῆφαν λιμώδαις Α(ς 
κληφαιλιμόδαι Ας., οι. Β (συνέβη ποτὲ ἐν τῇ δῶνει λουλοδεις 
γενέσθαι τὰς γυν. ΘΚ] 19 αὐταῖς οἱ ντένες ταν. σενι. 

Ὡν 
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ἀγάλματι κτένα φέρουσαν. Πλάττουσιν δὲ αὐτὴν καὶ γένειον 
ἔχειν, ὅτι τε καὶ ἄρρενος καὶ ϑηλείας ὄργανα ἔχει᾽ αὐτὴν 
“γὰρ λέγουσιν τὴν ἔφορον γενέσεως τοῦ παντός, καὶ ἀπὸ τῆς 
ὀσφύος καὶ ἄνωθεν λέγουσιν αὐτὴν ἄρρενα, τὰ δὲ κάτω 
ϑήλειαν. Πλάττουσι δὲ αὐτὴν καὶ ἔφιππον, ἐπειδὴ καὶ ὃ 
Αἰνείας ὃ υἱὸς αὐτῆς πλεύσας μέχρι τῆς δύσεως μετὰ τοῦτο 
ἵππῳ ἐπέβη καὶ τὴν μετέρα ἐτίμησε τοιούτῳ ἀγάλματι. 

8, Περὶ ἀγάλματος τοῦ Διός. ᾽γαλμα πλάττουσι 
τοῦ Διὸς καϑήμενον, ἔχον τὰ ἄνω γυμνά, τὰ δὲ κάτω ἐσκε- 
πασμένα᾽ κρατεῖ δὲ τῇ μὲν εὐωνύμῳ σκῆπτρον, τῇ δὲ δεξιᾷ 
ἀετὸν προτείνει" καὶ τὸ μὲν καϑέξεσϑαι τὸ ἔδραῖον τῆς δυ- 
νάμεως αἰνίττεται, τὸ δὲ τὰ ἄνω γυμνὰ ἔχειν, ὅτι φανερὸς 
τοῖς νοεροῖς καὶ τοῖς οὐρανίοις τοῦ κόσμου μέρεσι" τὰ δὲ 

λοιπὰ σκέπεται, ὅτι τοῖς χαμαιξήλοις ὃ ϑεὸς ἄγνωστος" τὸ 
δὲ τῇ λαιᾷ σκῆπτρον κατέχειν τὸ ἐξουσιαστικὸν σημαίνει, τὸ 
δὲ τῇ ἑτέρᾳ προτείνειν ἀετόν, ὧς τῶν ἀεροφόρων πνευμάτων 
κρατεῖ, ὡς ἀετὸς τῶν μεταρσίων ὀρνέων. || 

88. «Περὶ ἀγάλματος Ἡρακλέους βαστάξοντος 

8. Αμοη. ΤΥ. Ρῥ. 6, 8 (ϑυϊάα. 8. ν. Ζεύς, οοἀ. ΤΊΒΟΙ.) 88. ΟΥ 
Αμοη. ΤΥ. Ρ. 6, 4 (οοᾶ. ΤΊ80}.): Περὶ ἀγάλματος τοῦ Ἡρακλέους 
βαστάξοντος τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τρία μῆλα" Τὸν Ἡρακλέα τὸν 

1 φέροντι Α,. φέρουσαν Α, ΤΥ. 2 ἔχειν] ἔχουσαν ΤΥ. 
ὅτι τε Α,, ἔτι τε Α, (ῦτι καὶ ἄρρενα καὶ ϑήλεα ἔχει ὄργανα ΤΥ. 
(ὡς ἔφορος τοῦ ἄρρενα καὶ ϑήλεα τίκτεσϑαι αὐ ὄ8αᾳ. ἐπειδὴ 
καὶ κτλ.] ἔστι δὲ καὶ ὁ αἱνείας υἱὸς κτλ. Α, υἱὸς γὰρ αὐτῆς αἰνείας 
κτλ. Β, ὅτι ὁ αἰνείας ΤῊ. (διὰ τὸ τὸν αἰνείαν ὡς μητέρα ἰδίαν 
οὕτω τιμῆσαι αὐτήν ΟἽ), γοβυϊαθθααη ἃ περὶ ἀγάλμ. τοῦ “ιός] 
περὶ ἀγ. ἡράκλι (οτα. Α,) βαστάξοντος τρία μῆλα Α (οἴ. 8 88) 
11 οὐ 12 τῷ μὲν ---τῷ δὲ Α΄ 1ὔοχα 1. 14 οὐ 1ὅ58α. 18 τοῖς οὐρ. --- 
14 ὁ θεὸς οτὰ. Α, ΒΌΡΡΙ]. οχ Τὰ. (Ἰοθηύυβ α: ὅτε φανερός ἐστιν 
οἷα ϑεὸς καὶ τοῖς ἐπιγείοις τοῦ κόσμου μέρεσι καὶ τοῖς οὐρα- 
νίοις" τῷ δὲ τὰ κάτω ἔχειν σκεπόμενα ὅτι τοῖς χαμαιξήλοις ὁ 
ϑεὸς ἄγν.) 18 Ιμβουϊρῦϊο ἀθθδὺ μοὺ ἰοοο ἴῃ οοἀά. οὐ τϑαὰδ 
γουρα οοδὶαθγυμῦ οὕχῃ 6. 8. ΒΌΡΡΙΘΟΥΙ ΒΟΥ ΡΟ ΘΙΩ ΟΧΣ 1Ὡ1610 

δ. ὅ (τοᾶ, Αλ. 

μὲ 

μι 

οι 

0 
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τρία μῆλα... - διὰ δὲ τῶν τριῶν μήλων δηλοῖ, ὡς 
σφαίρας εἰς τρία κλίματα κατέχειν τὴν πᾶσαν διακόσμησιν. 

9. [Περὶ ἀγάλματος πτερωτοῦ τοῦ Ἑρμοῦ. Τὸν 
Ἑ, ομῆν οἱ “Ἕλληνες καὶ οἵ λοιποὶ τῶν ἀρχαίων [Ῥωμαίων] 

δ κατὰ τὴν αὐτῶν πεπλανημένην μυϑολογίαν υἱὸν Ζιὸς λέ- 
γουσι καὶ Μαίας" Διὸς μὲν οἷον τοῦ νοῦ, Μαίας (δὲ τῆς 
φρονήσεως" ἐκ νοῦ γὰρ καὶ φρονήσεως ὃ λόγος γεννᾶται. 
Διὰ τοῦτο καὶ πτερωτὸν αὐτὸν {ποιοῦσιν ὡς ταχύν᾽ οὐ- 
δὲν γὰρ λόγου ταχύτερον᾽ ὅϑεν καὶ Ὅμηρος ἔφη "ἔπεα 

10 πτερόεντα᾽ καὶ ᾿ὡσεὶ πτερὸν ἠὲ νόημα᾽. Πάντων δὲ νεώτα- 
τον αὐτὸν» ἐργάξονται διὰ τὸ μὴ γηράσκειν τὸν λόγον᾽ ἀλλὰ 
καὶ τετράγωνον αὐτὸν ποιοῦσι διὰ τὴν στερρότητα τοῦ ἀλη- 
ϑοῦς λόγου. ' 

10.) Περὶ ἀγάλματος Ἑρμοῦ βαστάξοντος μάρ- 
σιππον. Τοῦ κέρδους αἴτιον λέγουσι καὶ τῶν ἐμποριῶν 
τὸν Ερμῆν᾽ ὅϑεν καὶ τὸ ἄγαλμα αὐτοῦ ἴστῶσι βαστάξοντα 
μάρσιππον" ἀλλὰ καὶ οἵ Φοίνικες τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν πλάτ- 

οι 1 

ρόνον λέγουσιν, ὃς ἐστι τριμερής᾽ ἕαρ, ϑέρος καὶ χειμών [οῇ. 
ἤιε ἀθ τηθη8. Ὁ. 120, 147]. ϑυϊάδβ 8. νυ. ἩΗρακλέους ἄγαλμα 
βαστάξον ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ μῆλα γ΄ διὰ τὸ τριμερὲς τῆς ψυ- 
χῆς κεκοσμῆσϑαι αὐτόν. ΟΥ̓ οὗ αυδ6 ἀρυὰ ϑυΐάδηη βοαυυσπίυν 
(ϑυχιρία οχ Μ81418 δα. [βγη 1 31) οὐ ϑυϊᾶ. 5. ν. Ἡρακλῆς ἈΔ1λ- 
κμήνης υἷός. 9. Αποῃ. ΤΥ. ῥ. 6, 18 (ϑυϊᾶ. 5. ν. «Ἑρμῆν, οοά. 
ΤΊΒ08.). Οὗ γα. ἀθ τῃθῃβ. ρ. 129,80]. 10. Αμποῃ. ΤΥ. ῥ. 7, 26 
(ϑυϊά. 5. ν. Ἑρμῆν, οοἄ. ΤΊΒΟΒ... 

1 Τιδοῦμδηα ΟΟα66 ΠΘΒΟ]ῚΟ αὑὐοὸ γαύϊοδηο 815 ϑχριθύϑιῃ 6886 
Ιδτὴρ. ἰθδὺϊθ οδϑῦ: ἀλλὰ καὶ πλάττουσιν αὐτὸν (86. Δία 6Χ 
ἔαλ]8αὰ Ιμϑτὰ}0. δβοηϊθηθδ) τρία μῆλα ἐν τῇ χειρὶ βαστάξειν. 
διὰ δὲ τῶν κτλ. 2 8ῃ} σφαῖρα... κατέχειῦΡ᾽ ὡς σφαίρας εἰς 
8601. Ὁ. 4 ῥωμαίων Α (καὶ οἱ ἀρχαῖοι ῥωμαῖοι 6), οἵα. ΤῪ., 
ΒΘΟ]ΒΙ 6 καὶ Μαίας κτλ.] καὶ ῥέας, διὸς μὲν οἷον τοῦ νοῦ 
μετὰ φρονήσεως Α, καὶ ῥέας, διὸς μὲν οἱονότι ἐκ τοῦ νοὸς μετὰ 
φρον. Β (καὶ μαίας, ἤγουν λόγον ἐκ νοῦ καὶ φρονήσεως" 6), ΒΌΡ]. 
οχ Τι. 8 ---11 διὰ τοῦτο τὸν αὐτὸν ἐργάζονται Ἂς Ὅτ δος 
ΒΌΆΡΡΙΟΥΙ Β οχ Τύ. (6 Βδροῦ: διὰ τοῦτο χοὶ νὲον οὐυτὸν ἀστοοσννν 
διεὰ τὸ μὴ γηράσκειν τὸν λόγον, ἀλλ ἀεὶ ἀκμάζενν). ΔΚ θυακτόκον ἐτ- 
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τουσιν ἐπιφέροντας βαλάντιον χρυσοῦ συμβόλου ὄντος δυνα. 
στείας᾽ οἵ δὲ “Ἔλληνες σιδηροφοροῦντας αὐτοὺς πλάττουσιν 
ὡς τοῖς ὕπλοις ὑποταττομένων τῶν ἀνϑρώπων. ] 

11. ἀγάλματος Εὐγνωμοσύνης. ᾽Ἄγαλμα 
τῆς Εὐγνωμοσύνης τῇ δεξιᾷ χειρὶ σκῆπτρον κατέχει ὡς ἀγ- 
χίνου οὔσης τῆς εὐγνωμοσύνης, τῇ δὲ ἀριστερᾷ βιβλίον διὰ 
τὸ τὸν εὐγνώνομα δέεσθαι ἀναμνήσεως, ἥτις διὰ βιβλίων 
γίνεται. 

12, Τὸ ἄγαλμα 
τοῦ Πριάπου τοῦ “Ὥρου παρ᾽ Αἰγυπτίοις κεκλημένου ἀνθρωπο- 

εἰδὲς ποιοῦσι, τῇ δεξιᾷ σκῆπτρον κατέχον, ὡσανεὶ παρ᾽ 
αὐτοῦ φανῆναι τὴν ξηρὰν καὶ τὴν ϑάλασσαν᾽ ἐν δὲ τῇ εὐ- 
ὠνύμῳ κρατῶν τὸ αἰδοῖον αὐτοῦ ἐντεταμένον, ὅτι τὰ κρυπτὰ 
ἐν τῇ γῇ σπέρματα φανερὰ καϑίστησιν. ἔχει δὲ καὶ πτερὰ 
διὰ τὴν ταχυτῆτα τῆς κινήσεως" τὸν δὲ κύκλον τοῦ δίσκου 
(διὰ τὴν περιφέρειαν" ταὐτὸν γὰρ εἶναι τῷ ἡλίῳ αὐτὸν 
δοξάζουσιν. ὡς εἴρηται γάρ, ἀνθρωπόμορφον ἔχει ἄγαλμα 
τῇ δεξιᾷ χειρὶ σκῆπτρον κατέχον, τῇ δὲ εὐωνύμῳ τὸ αἰδοῖον 

11. Αποη. ΤΥ. Ρ. 6, 38 (οοα. ΤΊ8Β0}) 12, Απου. Τι. ". 1, 
1 (ϑυϊά. 8. ν. Πρίαπος, ςοά. ΤΙἼΒ6Ὰ.) 

1 βαλάντιον ρυσοῦν οοἀᾷ,͵ βαλάντια ὡς τοῦ χρυσοῦ τις 
βαλάντια χρυσᾶ ὡς τοῦ χρυσοῦ ΡΝ 8 ὑποταττ. τῶν ἀνθ. 
α Τι,, ὑποταττομένοις τὸ ἀνθρώπινον Ας δ ἀγχίνου] ἰσχυ- 
ούσης Τυ. 11 παρ᾽ αὐτοῦ φανεῖσαν Τὸ, παρὰ τὸ φανῆναι Δ, 
παρὰ, τὸ φανῆναι δι’ αὐτοῦ Β (παρ᾽ αὐτοῦ γῆς τε καὶ ϑαλάσσης 
φανείσης 6); ὡσανεὶ παρὰ τὸ φανῆναι κατὰ τὴν ξηρὰν καὶ 
τὴν ϑαλ.. “60 αυοᾶ ὑθυτᾶ ΤηΒΙαῸΘ δρρδγθαῦ᾽ ΤϑγηὉ.: το- 
τας. (ἔμεν 18 τὰ κεκρυμμένα ΤΥ. 14μ5α. τὰ δὲ πτερὰ τὴν 

δὶ ΟἿΩ.) ΤΥ. 16 βᾳ. τὸν δὲ κυκλοτερῆ δίσκον ᾧ ἐποχεῖται 
διὰ ( περιφερὲς τῷ ἡλίω τοῦτον δοξάξειν α, μέσον δὲ 
τῶν πτερῶν δισκοειδὴς κύκλος δηλῶν τὴν περιφέρειαν. ταὐτὸν 
κτλ. Β, ΒΘΑΌΟΣ Α Ττ., 181 αὐοᾶ διὰ Ιπβθῖ]: τοὺς δὲ κύκλους 
δεὼ τὴν τοῦ δίσκου περιφέρειαν ΠαχαΌ. Π0]] 8 οοἀοἱβ ἀαοίοι!- 
ἔφέθ π7θ118, 
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αὐτοῦ ἐντεταμένον᾽ ἐπὶ δὲ τούτῳ πτερά᾽ κατὰ μέσον δὲ τῶν 
πτερῶν δισκοειδὴς κύκλος. ἢ 

18. } Περὶ ἀγάλματος τῆς Γῆς. Ὅτι γυναῖκα 
λέγουσι τὴν “Ἑστίαν καὶ πλάττουσιν οἵονεὶ τὴν Γῆν τύμ- 

ὃ πανον βαστάζουσαν, ἐπειδὴ τοὺς ἀνέμους ἡ γῇ ὑφ᾽ ἑαυτὴν 
συγκλείει. ἢ 

14, Περὶ ἀγάλματος ἔχοντος ἐν τῇ κεφαλῇ Β 51 
κέρατα. Τὸ δὲ ἄγαλμα τοῦ Σελεύκου τοῦ δι᾿ ἀνδρείαν 
ὀνομασϑέντος Νικάνορος τοῦ δόντος τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Δντιόχῳ 

10 Στρατονίκην τὴν ξαυτοῦ γυναῖκα ἐρασϑέντι αὐτῆς καὶ διὰ 
τὸν πρὸς αὐτὴν ἔρωτα ἀσϑενήσαντι καὶ ἐπικρυπτομένῳ, 
γνωσθϑέντι δὲ ὑπὸ ᾿Ερασιστράτου τοῦ ἰατροῦ --- φασὶ συν- 
όντα Σέλευκον ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ Μακεδονικῷ ταῦρον ϑυομένῳ 
ἀποδράντα μόνον Σέλευκον περιγενέσϑαι αὐτοῦ τῶν κεράτων 

16 κρατήσαντα᾽ καὶ διὰ τοῦτο τῷ ἀγάλματι αὐτοῦ περιτυϑέασι 
κέρατα ἐν τῇ κεφαλῇ. ]} 

148. | Περὶ ἀτραβατικῶν. Ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ 
ἐπινικίοις καὶ παρόντων πρέσβεων ἐνεδύοντο χλαμύδας ποι- 
κίλας ἀπὸ χρυσοῦ καὶ πορφύρας ἢ ἄλλως πῶς πολυτελεῖς" Β 328 

40 ἐν δὲ ταῖς κοιναῖς συνόδοις ξηραμπελίνας τῷ χρώματι, ἃς 

18. Αποη. Τυ. Ρ. 7, 18 (βυϊα. ν. Γῆς ἄγ., οοά. ΤΊΒΟΒ.) 
14, Απόομ, ΤΥ. ν». 7, 117 (ϑυϊά. 8. ν. Σέλευκος, οοα. ΤΊΒΟ}.) 
148. Απου. ΤΥ. Ρ. 4, ὃ (ϑαϊά. 85. γν. ᾿τραβατικάς, οοἂ. ΤΊΒΟ0.) 
ΟΕ 1,γὰ. ἀθ τᾶς. Ῥ. 21. 180. 

1 ἐπὶ δὲ τούτου Ττ. 8 ὅτι γυν. πλάττουσι τὴν ἑστίαν 
οἱονεὶ κτλ. ΤῊ. τὴν γῆν λέγουσιν Ἑστίαν καὶ πλάττουσιν αὐτὴν 
γυν. τύμπ. βαστ. Ἰ,ἈταὉ. ἴα18ο, δυούοσϊαῦθ οαἰυδάϑτῃ ὁΟα 1618 ὩΐΒῈ8 

8 τὸ δὲ ἄγ. περὶ ἀγάλματος Τι. 9 τῷ ἰδίῳ υἱῷ Τε. 
Νικάνορος] Νικάτορος Ἰιδταῦ. (8180) 11 ἐπικρυπτόμενον ΑΒ 
(οχα. 6) 12 φασὶ δὲ δ΄. 18 ἀλεξάνδρω τὸν μακεδονικὸν 
ταῦρον ϑυόμενον Αι, Β, τοϑῦ. ΟΣ ΤῊὴ΄5. (ἀΔλεξάνδρῳ τῷ Μακ. τυϑῆναι 
μέλλοντος ταύρου καὶ ἀποδρ. κτλ. 6) Μακεδόνι ΤΥ. 16 τὰ 
κεφαλῆ κέρατα ΤΥ. 144. ΑΒ 1Ὁὃ ποεσθειῶν ΒαὉ'ΆἍ ἽΝ τὰ 
χρῶμα ΤΣ, 
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ἔχαλυσν ἀτυαήατικα. ἢ ἀπτὸ τοῦ τοώματος ---τὸ γὰρ μέλαν 
ἄτῳον ἐπαλυυν --- ἢ το “ετὰ τὰς τραΐέας ταύῦτιες εἰανθασι 

γοῆσθϑαι᾽" τραΐεαε δὲ ἀφνονται αὐ τολπτελεὶς γλαμαδες. ἢ 

12 τ. Πεὶ ἐθηοοατίωνος Γἧ πέμσετη τοῦ Ὀχτω- 

βρώσυ «ηνὸς ἔχορευον οἱ δη;εώναργαε ἐν τῷ [ἂὉ}} «ἤγουν ὁ 
τῷ ὑφοττωλείω εἰς τιμὴν τοῦ 1ασιλέυοντος κατὰ τὸν παερόν. 
Τὸν αὐτὺν υὖν τύπον νῦν υζ ᾿διῶτας ἐπ ουστέωανα παλοῦσιεν᾽ 
ἐν ὦ καὶ στήλην ὁ ἀξας Κωναταντίνας ἔστησεν τῆς ξαυτοῦ 

ἀητοῦς διὸ καὶ ἐτωνοώχαε τὸν τύπον ἐπησυστίανα . πρό- 
τερὺν Γυυστέωνα ἀεύμεναν ἤσοῦν υτουταιλείον. " 

16 .39.χὃ). Πευὶ τῶν “τηλῶν τῶν ἐν τῇ ἀψέδι τῆς 
παιμαρα: τοῦ Φυψου. Ὅπι ἐν τῇ αψίδει τῆς παμάρας τοῦ 

Φοοου ἴστανται ἄστυ «ἀτῆλαι λένης παὶ Καιυδεαντένου καὶ 

σταυροὺς ὠέσον αὐτῶν νυαφψαν εἰς ἄσνιως. εἰς κύριος Ἰησοῦς 

Χριστὸς εἰς δόξαν ϑεοῦ πατυὺς ἀμὴν. Καὶ ὅσο ταχυδρόμων 1 

135. Ἄπυη. Τα. ὑ. 8. 1ὸῷἍ Ξαϊά 8. τι ἐττουστος, οοα. ἘΣΒΕΒ.) 
ΟὟ 1,γὰ. ἀς πιδυϑ. ἡ. 168. 1 10. Απου Τα ἢ. 10. 15. (βαιά. 
8. νυ. Ἕλένη.. οαϊπ νοσθὰ ΟΧΞΟΣΊΡΕΙ δὰ Ράγχαξτ. 1. Βδα τεθσατω 
ΠΆΓΤΑΙΟΙ ἰηἴτὰ Π 103. 

2 ἀτρέον οοἀά. τοδὶ. οσ Τα. 5. χαολοῦσιν ΤΥ. ἢ ὅτι} 
ἣ ἔτι Α., οἱ ἔστι Α., ὃ ἐστι Β, τεϑὲ. ὃχσ Τὶς. μετὰ τραβέων 
ἔων. 15-- 18. ΑΒΟΧ060 4 αὐγουστίονος 1. Ὁ, αὖ- 
γουστιῶνος Α, Ε,, αὐγουστεῶνος Β, αὐγοτϊστειος Τι. .περὲ τὸν) 
αὐγουστεῶνα αι; ΒοΟ ταοᾶο οοἀᾶ. εξδπι ἱπἴτα τασιδπὲ 5. οἱ 
φεγεων. καὶ σεβαστοφόροι τ. αὐγουστείῳ ϑαιὰ.. ΤΊΞς; αὖ- 
ουστίωνε οταθοθ οοἀά. Οοάϊηϊ, πὶδὶ αποὰ Α, αὖ γτάϑαχα ἀο- 
οΥε; γουστείω ἴτ. ἤγουν τὸ ὀξωπόλιον 5 ὃ τοῦ βαδιλέως 
τοῦ κατὰ τὸν καιρόν Α,, Τιβερίου (τοῦ --- καιρόν οτῃ.) ΤΥ. 
Ἴ τὸν δὲ τοιοῦτον τόπον οὕτως ἐχάλεσαν ἀπὸ τοῦ αὐγούστου 
Βυΐά, ροπὲ καλοῦσιν δΔ64.: ὡς ἀπὸ τοῦ αὐγούστου Ἐ, ὡς 
ἀπὸ τοῦ αὔγουστοι τούμβικες (1. 6. ᾿ΑἸρτιβῖο, ἔὰ ντἱποδβ᾽ Ὁ 
8 μα. ἐν ᾧ καὶ στῆλαι ἔστησαν τοῦ μεγάλου κωνσταντίνου καὶ τῆς 
μητρὸρ αὐτοῦ Α,Β, εἰς τὸ ἄσκεπτον (ἄσκεπτον οοπὶ. ΤῊ.) τῆς 
δἀάφνηρ οεἷρ τὴν μικρὰν αὐλὴν Κωνστ. ὁ μέγας ἔστησε 
στήλην κτὶ Ττ. τῆς αὐτοῦ μητρὸς 5 9 πρότερον οτῃ. 1 
10 ὀψωμοπουλίον ὦ 14 πα. εἷς κύριος --- ἀμήν οτι. Τι. 
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ὁμοίως στῆλαι πτερωτῶν ἀνετέϑησαν δὲ παρὰ τοῦ τὸν 
Φόρον ἐπαρχοῦντος. [] β 

17 (8, η). Περὶ τοῦ ἀγάλματος τοῦ ἐν τῷ 40- 
γουστίωνε ἐφίππου κρατοῦντος σταυρὸν καὶ 

ὃ σφαῖραν. Κτίσας ὃ ἾἸουστινιανὸς τὴν ἁγίαν Σοφίαν 551-666 
ἐκάθηρεν τὴν αὐλὴν καὶ ἐμαρμάρωσεν αὐτὴν τὸ πρώην 
οὖσαν γουστεῖον ἤγουν ὀψοπωλεῖον: διὸ καὶ ἔστησεν 
τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα ἔφιππον ἐπὶ κίονος᾽ καὶ τῇ μὲν ἀρι- 
στερᾷ χειρὶ φέρει σφαῖραν ἐμπεπηγότος σταυροῦ ἐν αὐτῇ καὶ Β 39 

10 ὑποσημαίνοντος, ὡς διὰ τῆς εἰς τὸν σταυρὸν πέστεως τῆς 

γῆς πάσης ἐγκρατὴς γέγονε᾽ σφαῖρα μὲν γὰρ ἡ γῆ διὰ τὸ 
σφαιροειδὲς τοῦ αὐτῆς σχήματος, πίστις δὲ ὃ σταυρὸς διὰ 
τὸν ἐν αὐτῷ προσηλωθέντα σαρκὶ ϑεόν. Τὴν δὲ δεξιὰν 
χεῖρα ἀνατεταμένην ἔχει κατὰ ἀνατολὰς στάσιν τῶν Περσῶν 

16 σημαίνων καὶ μὴ μεταβαίνειν ἐπὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς γῆς» διὰ 
τῆς ἀνατάσεως καὶ ἀπώσεως τῆς χειρὸς βοῶν᾽ στῆτε, Πέρσαι, 

καὶ μὴ πρόσω χωρεῖτε᾽ οὐ γὰρ συνοίσει ὑμῖν. [ [Τὸν οὖν 
αὐτὸν ᾿Ιουστινιανὸν λέγεται ἐπαρϑῆναι τοῖς τοῦ Βελισαρίου 
εὐτυχήμασιν. Οὗτος οὖν σταλεὶς κατὰ τῶν Περσῶν καὶ 

90 τῶν λοιπῶν τῶν τῆς ἀνατολῆς παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ πάν- 

τας κατατροπωσάμενος καὶ [ Γελέμερα κρατήσας ἀπέστειλεν 
αὐτὸν εἰς Μαυρουσίαν ἐκεῖσε τηρεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ Φαρές 
ὃς εἰς μεγάλην ἔνδειαν ἄρτου γεγονὼς διὰ τὸ μὴ ἐν τῷ 

17. Αποη. ΤΥ., Ρ. ὅ, 1 (ϑυϊᾶ. 5. ν. ᾿Ιουστινιανός, οοἁ. ΤΊΒΟ.) 
Ι,21 --- ρ. 1600, 9. Οἔ [ἄφοσρ Μομδολ.} υ. ὅ49 Μυγταὶὺ (60 

ατϑχητη. ὑ. 181) 

1 πτερωτῶν οτὰ. ΤΊ. πτερωταί Α 8. αὐγουστείω ΤΥ. 6 πρὶν 
τι. 1 αὐγουστεῖον ϑαϊα. ἤγουν] ὃ ἑρμηνεύεται ΤΥ. διὸ 
οἵ. ΤΥ. 11 πάσης οτὰ. ΤΥ. 14 ἔχων ϑ1α, 16 τῶν 
χειρῶν Α,, δαϊα. Πέρσαι οτα. ΤΥτ., δ01α. 11 ---Ῥ. 160,14 ὁχ- 
Βἰδηῦ ἴῃ 8010 Οὐ πΙ8] αὐυοὰ Ε' 886 Ῥᾶχίθ τηϑοσθ ονκ ᾿ 
22 Φάρας ποτχαϊηδαίυῦ δραὰ Ῥτοοου. οἰ ἅν. λοι. Ὁ Ἐν τῷ 
τόπῳ] εἰς τὸν τόπον Εἰ 
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τόπῳ τῆς Μαυρουσίας σῖτον γεωργεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἑφϑὰς τὰς 
ὀλύρας σιτεῖσϑαι, ἔγραψε τῷ βασιλεῖ στεῖλαι αὐτῷ ἄρτον 
καὶ σπόγγον καὶ κιϑάραν. ὋὉ δὲ ἐκπλαγεὶς ἐπὶ τούτοις 
ἤρετο τὸν ἐπιστολέα, τίνος χάριν ταῦτά γε ἐπιξητεῖ. Καὶ 
ἐξεῖπεν, ὅτι ἄρτον μὲν διὰ τὸ αὐτὸν ἐπιϑυμεῖν τοῦ ἰδεῖν τε 
καὶ φαγεῖν, σπόγγον διὰ τὸ λούειν τὸ ὅπαν αὐτοῦ σῶμα 
ὑπὸ τῶν δακρύων, τὴν δὲ κιϑάραν διὰ τὸ παραμυϑεῖσϑαι 
ἑαυτοῦ ταῖς συμφοραῖς. ὋὉ δὲ βασιλεὺς ἐκπλαγεὶς καὶ ϑαυ- 
μάσας ἔστειλε τοῦτον τὰ αἰτηϑέντα. [[ Διὰ ταῦτα οὖν ᾿Ἰουστι- 
νιανὸς ἐπαρϑεὶς ἔφιππον ξαυτὸν ἔστησεν ἐπὶ κίονος. Ὃς 
ὕστερον φϑονήσας τῷ ῥηϑέντι στρατηγικωτάτῳ Βελισαρίῳ 
ἐξώρυξε τοῦτον τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ προσέταξε τοῦτον καϑ- 

ἐεσϑῆναι εἰς τὰ “αύσου καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῷ σκεῦος ὀστρά- 
κινον καὶ ἐπιρρίπτειν αὐτῷ τοὺς διερχομένους ὀβολόν. ] 

18 (80, 1. Περὶ τοῦ ἐν τῷ βορείῳ μέρει τοῦ 
Φόρου σταυροῦ. Ὅτι ἐπὶ τὸ βόρειον μέρος τοῦ Φόρου 
ἴσταται σταυρός, ὡς εἶδεν αὐτὸν Κωνσταντῖνος ἐν τῷ 
οὐρανῷ, χρυσέμπλαστος ἐν τοῖς ἀκρωτηριακοῖς στρογγύλοις 
μήλοις᾽ ἔνϑεν καὶ αὐτὸς καὶ οἵ υἱοὶ αὐτοῦ καϑορῶνται 
χρυσέμβαφοι ᾿ μέχρι τοῦ νῦν. 

Β 80 19 (σξεγ.[ Περὶ τοῦ Ξηρολόφου. Ὅτι τὸν Ξηρό- 
᾿ Α , ’ . ς. ὦ Α " 

λοφον πρώην τινὲς ϑέαμα ἐκάλουν" ἐν αὐτῷ γὰρ ἔστησαν 

18. Αποῃ. Ττι. Ρ. 10, 21 (βυϊά. 8. ν. σταυρός), ουΐὰ8 νοῦθδ 
νἱάρθθῖὶβ δὰ Ῥαγαβύ. 16., τοὸβ ἰΐϑστισα Ὡϑιταῦυν ἰηπΐτα 11 102 
19. Αποηῃ. ΤΥ. Ρ. 11, 1 (ϑυϊά. 5. ν. Ξηρόλοφος) οὗ Ῥ. 19, 18 (ὁχ 
Ῥαγϑβὺ. 20 οὐ 71) Οὗ, Βοϊἰχάρθ Ρ. 88 οὖ ἱπῖτα Π 106. 

1 ἑφϑὸν Ἐ, ἐυθὰς Ὁ 8 ἑαυτῷ ἢ) βασιλεὺς] Φαρὰς 
θοῦ Νοη. 9 τούτῳ Θαα,, Βρ0α ΠΟΪῸΪ ΟΟΙΤΊΡΘΙΘ 12 τοὺς 
τούτου ὀφθαλμούς Ἐἰ καϑισϑῆναι Ὁ 16 τοῦ φόρου τοῦ 
σταυροῦ ., οοὐτοχὶ 19. ΑΒΜ9α 21 84ᾳ. τὸν ξ. Α,6, τὸ 

ἔπρόλοφον 7}, ξυλοφόρον Δ, Μ (μἷς οὐϊδιῃ ἴῃ Ἰοτητηδῦθ οὗ Ρ. 161, 6) 
22 ἔστησαν οτα. ΤΊ. 

20 
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κοχλίαι ις΄ καὶ ᾿Δρτέμιδος συνϑετὴ στήλη καὶ Σευήρου τοῦ 
κτίσαντος καὶ ϑεμάτιον τρίπουν. Ἔνϑα ἐϑυσίαξεν πολλὰς 
ϑυσίας Σευῆρος᾽ ἔνϑα καὶ χρησμοὶ πολλοὲ τῷ τόπῳ 
γεγόνασιν᾽ καϑ' ὃν καὶ κόρη παρϑένος ἐτύϑη. Καὶ ϑέσις 

5 ἦν ἀστρονομικὴ λε΄ χρόνους διαρκέσασα. [} --- [ἰ Ὁ αὐτὸς δὲ 
Ξηρόλοφος, καϑὼς ὃ Διακρινόμενος λέγει, στήλην εἶχεν τοῦ 
μικροῦ Θεοδοσίου καὶ Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Μαρκιανοῦ κάτωϑεν 
τοῦ κίονος" σεισμοῦ δὲ γενομένου πεπτωκέναι τὰς στήλας. 

20 (81, λα). Περὶ τῶν δύο σταυρῶν τῶν λῃστῶν. 
ιο Ὅτι κάτωθεν τοῦ Φόρου κεχωσμένοι ὑπάρχουσιν οὗτοι οἵ 

δύο σταυροὶ καὶ βικίον μύρου, ᾧ ἠλείψατο ὃ Χριστός" καὶ 
πολλὰ ἕτερα σημειοφορικά, τεϑέντα μὲν παρὰ Κωνσταντίνου 
τοῦ μεγάλου, ἀσφαλισϑέντα δὲ ὑπὸ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου. [] 3τ9-- 896 

21 (289, σμς΄). Περὶ τῆς γεφύρας τῆς πέραν τῆς 
ι πόλεως τοῦ ἁγίου Μάμαντος. [Ὅτι εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα 

τὸν πέραν ἵστατο γέφυρα μεγάλη οἵα τῆς Χαλκηδόνος, 
δώδεκα καμάρας ἔχουσα. Ποταμὸς γὰρ κατήρχετο παμ- 
μεγέϑης καὶ μάλιστα τῷ Φεβρουαρίῳ μηνί. Ἔνϑα καὶ 

20. α ἴπὰ δ ὈΒΥΔΡΥΎΔΡΒΟ Ἰοηρίυβ ἀϊδβοσγοραῦ: Κάτωϑεν 
δὲ τοῦ πλακωτοῦ φόρου περὶ τὸν θεμέλιον τοῦ πορ- 
φυροῦ μεγάλου κίονος ἐναπόκεινται οἱ δύο σταυροὶ τῶν ληστῶν 
καὶ τὸ βικίον τοῦ μύρου, οὗ ἤλενψεν ἡ πόρνη τὸν. Χριστόν" 
καὶ ἄλλα πολλὰ ϑαυμαστὰ κατάκεινται, τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου καὶ Κωνσταντίου τοῦ υἱοῦ αὐτοὺ τεϑέντα, τὰ 
δὲ ὑπὸ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου. ϑαθιυπριῦ οὐϊδτη ΠδΥΤ αὐ] ΟΠ Τὰ 
ἂο Ῥυ]ομοσῖα οὐ Μδγοῖδηο ϑυτηρύδιῃ ὁΧχ αϑουρῖο ΜΌΏΒΟΒΟ ΡῬ. 607, 
1---ὄ18 οὐ 611. 18 Βα. 40 ΒΟΟΥ 

90. Αποη. ΤΥ. Ρ. 11, 9 (Βαϊά, 5. ν. Φόρος) ὁχ Ῥαχαβέ. 48 
21. Αῃοη. ΤΥ. Ρ. 11, 18 (δυ1α. Β. ν. Μάμας) ὁΣ Ῥαταβύ. 22. 

1 κοχλίαι 6, κοχλίας 3, κοχλιάδας ΑΒΜ 2. οὐ 8 ἐϑυσίαξον 
οὗ σευήρου οοἀᾷ. 2181 απο σευήρω 6Β, ἐθυσίασεν οὗ σευῆρος 
Τι., ἐθυσίαξεν ΒΟΙΡ8. 4 καϑὸ οοἀά., γοπε αὶ οχ ΤΥ. 6 Ῥοβί 
Ξηρόλοφος Ἰπβοχὺ ἀ: ὁ ἕἔνξωδος κίων στήλας εἶχεν ἄνωϑεν αὶ 

Ἴ μαρκίωνος οοαᾶ., οοτ. οΣ Τὰ. 20--δᾷ. ΑΒοΟκ τς 
11 ᾧ Βοτὶρεὶ, ὃ Α ΟἿ οὐ Τὰ. οὗ ὁ λὰ "ἃ. Ἀντυπέρον δὲ τῶῦ ὅλον 
μάμαντος Οα 16 τὸν πέρ .ν οτα. ἦτ. οἷα τῆς Χονκυδόνος στοῦδε.- 
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δράκων ἴστατο χαλκοῦς διὰ δὲ τὸ λέγειν τινὰς δράκοντα 
οἰκεῖν ἐν τῇ γεφύρα, πολλαὶ παρϑένοι ἐτύϑησαν καὶ πλῆϑος 
προβάτων καὶ βοῶν καὶ ὀρνέων. Βασιλίσκος γάρ τις 
ἐρασϑεὶς τοῦ τόπου, ὃς ἦν εἷς τῶν ἀπὸ ΪΝΝουμεριανοῦ Καί- 

Β 81 σαρος, κτίσας κατῴκησεν ἐν αὐτῷ ἔνϑα καὶ ναὸν τοῦ Διὸς 
41 ἤγειρεν παμμεγέϑη. Ταῦτα δὲ πάντα Ζήνων τῷ δευτέρῳ 

ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ κατέστρεψεν. 
22. (80, ριγ). Περὶ τῶν ὀστῶν τῶν γιγάντων. 

[Ὅτι ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Μηνᾶ ἐν τῇ ἀκροπόλει ὄρυγμα 
εὑρέϑη, ὅτε ἐκαϑαίρετο, καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων γιγάντων εἰς 

491-818 πλῆϑος᾽ ἅτινα ϑεασάμενος ᾿Δναστάσιος ὃ βασιλεὺς καὶ ἐκ- 

πλαγεὶς εἰς τὸ παλάτιον κατέϑετο εἰς ϑαῦμα ἐξαίσιον. ἢ 
28 (110, ρμγ). Περὶ στήλης εὐνούχου ἐν τῇ 

Χελώνῃ.} Ἔν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Προκοπίου ἐν τῇ Χελώνῃ 
στήλη ἴστατο εὐνούχου τινός, ἣ ἐν τᾷ στήϑει ἔγραφεν᾽ “ὁ 
μετατιϑεὶς ϑεμάτια τῷ βρόχῳ παραδοϑήτω Ἦν δὲ ἡ 
στήλη Πλάτωνος πκουβικουλαρίου. ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ 

416-41 βασιλέως Βασιλίσκου πυρίκαυστος γέγονε᾽ τῶν δὲ γονέων 
αὐτοῦ αἰτησάντων τῷ βασιλεῖ εἰς μνημόσυνον τοῖς ἀνταί- 
ρουσιν βασιλεῖ στηλωθῆναι τὸν εὐνοῦχον Πλάτωνα, οὐκ 
ἐκώλυσεν. Ἔν δὲ τῷ ἀνακαινίξεσϑαι τὸν τοῦ ἁγίου μάρ- 
τυρος ναὸν μετετέϑη εἰς τὸ ᾿Ιπποδρόμιον. Οἱ δὲ οἶκοι τοῦ 
αὐτοῦ εὐνούχου σώξονται ἐν τῇ Χελώνῃ ἕως τῆς σήμερον. 

24 (19, ριβ΄ὴ. Περὶ τοῦ τόπου τοῦ Κυνηγίου. 

9, Αποηῃ. τ. Ρ. 11, 28 (ϑυϊα. 8. ν. Μηνᾶς) οΧ Ῥαγϑδβὺ. 2ὅ 
28. Αποῃ ΤΥ. Ρ. 11, 28 (βδιυαϊά. 5. ν. Προκόπιος) ὁχ Ραταβύ. 36 

24, Αποη. ΤΥ. Ὁ. 12, 7 (δυϊά. 8. ν. Κυνήγιον) ὁχ Ῥαγϑϑύ. 98 

1 δὲ οτα. α. Α; Τιε. 2 πολλαὶ] ἔνϑα καὶ πολλαί ΤΥ. 4 ἀπὸ 
Νουμεριανοῦ Καίσαρος τὸ γένος ἕλκων ... καὶ κτίσας διάφορα 
περιφανῆ οἰκήματα κατῴκει κτλ α 8 ΠιΘιστηδ ΒΌΙΤΩΡΒὶ ὁχ α 
δίχα, Ο; περὶ τοῦ ἁγίου μηνᾶ 1 Δ, περὶ ὀστῶν ΤΥ., οτ. Α, 
9 ἐν τῷ ὠχροπόλξδ. οτα. Ἷγσ. 10 εὑρέϑη μέγα ΤΥ. 12 κάτωϑεν 
σοῦ παλατέου Ο 10 ϑεαμάτιον Ἰιϑτοῦ. 

Ἵ 

»ὶ 
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Ἐν τῷ Κυνηγίῳ τὸ πρότερον ἐρρίπτοντο οἱ βιοϑάνατοι" 

ἦσαν δέ τινες ἐκεῖσε στῆλαι. ᾿Δπελϑὼν δὲ Θεόδωρος ὃ 
ἀναγνώστης μετὰ “ἹἹμερίου χαρτουλαρίου εἶδεν ἐκεῖσε στήλην Β 88 
μικρὰν τῷ μήκει καὶ πλατεῖαν πάνυ. Μοῦ δὲ ϑαυμάξοντός 

δ φησιν ὃ Ἱμέριος᾽ ᾿ϑαύμαξε, ὅτι ὃ κτίσας τὸ Κυνήγιόν 

ἐστιν Ἐμοῦ δὲ εἰπόντος᾽ “Μαξιμῖνος ὃ κτίσας καὶ 
᾿“Δριστείδης ὃ καταμετρήσας᾽ παρευϑὺ πεσεῖν τὴν στήλην ἐκ 
τοῦ ἐκεῖσε ὕψους καὶ δοῦναι τῷ “Ἱμερίῳ καὶ παραυτὰ 
ϑανατῶσαι. Ἐμοῦ δὲ φοβηϑέντος καὶ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν 

10 φυγόντος καὶ καταγγέλλοντος τὰ πραχϑέντα, οὐδείς μοι 
ἐπίστευσεν, ἕως ὅρκοις αὐτοὺς ἐβεβαίωσα τὸ γεγονός. Οἱ 
οὖν οἰκεῖοι τοῦ τελευτήσαντος καὶ οἵ φίλοι τοῦ βασιλέως 

σὺν ἐμοὶ ἐπορεύϑησαν ἐν τῷ Κυνηγίῳ καὶ πρὸ τοῦ τὸ 
πτῶμα τοῦ ἀνδρὸς ἐγγίσαι {τὸ πτῶμα τῆς στήλης ἐϑαύ- 

16 μαξον. ᾿Ιωάννης δέ τις φιλόσοφός φησιν, ὅτι εὗρον ὑπὸ 
τούτου τοῦ ζώδου ἔνξωδον καὶ ἐνίστορον ἐγγεγλυμμένον 
ἄνδρα τεϑνηξόμενον. Ἐξ οὗ Φιλιππικὸς ὃ βασιλεὺς τι1-τιβ 
πληροφορηϑεὶς ἐκέλευσεν τὸ αὐτὸ ξῶδον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ 
καταχωσϑῆναι. 

δῦ (178, 4ε).| Περὶ τῶν δύο στηλῶν Βηρίνης Ἐ 88 
τῆς γυναικὸς τοῦ μεγάλου “έοντος. 40ύο στῆλαί εἰσιν 

τῆς Βηρίνης, μία μὲν νοτιωτέρα τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿4γαϑονί- 

9ὅ. Αποῃ. ΤΥ. Ρ. 12, 34 (βυϊά, 5. ν Βηρίνα) οχ Ῥατ͵δβύ. 29 
(ὉΌΣ νοσθϑ 880: 081) 

4Α πλάτει οοαα., ΟΟΥΤ. ΟΧ ΤΥῪ., αἋἋΣ δαροὺ πλατεῖαν καὶ 
παχεῖαν ὅ μὴ ϑαύμαξε (ὁ (οΧ οοπίθούαχα υὖ ναοῦ) 10 τὸ 
πραχϑὲν ΤΥ. 18 κυνηγίῳ) τόπῳ ΤΥ. 14 προσεγγίσαι ΤῪ. 

τὸ πτῶμα ΒΌΡΡ]. οχ ΤῚ. 16 ξωδίου οὐ 18 ξώδιον τ. ἔν- 
ξωδον) ἔνδοξον Ττ. καὶ ἐνίστορον ἐγγεγλ. οτα. ΤῚ. ἐγγεγλυμ- 
μένον 76, ἐγγεγυμνασμένον ΑΒΟ (ὅτε ἐγὼ ἐθεασάμην ὑπὸ τοῦτο 
τὸ ξζώδιον ἐγγεγλ. ἄνδρα τεϑνεῶτα, ὥστε δοκεῖ μοι ὅτι προεστοι- 
χεῖτο (ΒΟΥ. προεστοιχείωτα) φονεὺς γενέσθαι ἀνδρός ΟῚ) 171 ἐφ᾽ 
᾿οὗ οοαᾶ., ὑφ᾽ οὗ οἀᾶ., ἐξ οὗ ΤΥ. 9ῦ. ΑΒΟ (φγϑοίοσ Ε 
ΜΙ6σΎ 20 οὐ 25 βερίνης 7 22 νοτιωτέρα οὗ βορειοτέρυ. Ὁ ΑΝ πὰ 
1ΏΥΘΙΒΟ ΟΓαΐμθ ροβὶΐα Θ886 νἱᾶθαϊοςν νοτνωτέουν δορειυτέουνι. 
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σλησίον Πουλχερίας τῆς. ἀοιδίμου ὡς πρὸς τὸν περίπατον 
τοῦ παλατίου ἀνηγέρϑη στήλη αὐτῆς. Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ 
τόπῳ καὶ ὃ Ζήνων καὶ ἡ ̓ Δριάδνη ἵστανται καὶ ἕτεραι δύο 
στῆλαι πεξαὶ ἐπὶ κιόνων βραχέων, ἐλεγεῖα ἔχουσαι Σεκούνδου 

5 φιλοσόφου. [᾿Φντικρὺ δὲ τῆς Χαλκῆς ἐπὶ ἀψίδος γοργονο- 
εἰδεῖς κεφαλαὶ ἡμίσειαί εἰσιν δύο χρυσέμβαφοι γυναικοειδεῖς" 
ἥκασι δὲ ἀπὸ Ἐφέσου ἐκ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος στῆλαι 
ὀχτὼ καὶ αἱ μὲν τέσσαρες ἐν τοῖς τοῦ Ταύρου μέρεσιν ἐν 
τοῖς παλατίοις προσεπάγησαν Κωνσταντίνου καὶ ᾿Ιουλιανοῦ 

10 καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ Γάλλου" 
τὰ δὲ τέσσαρα ἐν τῇ Χαλκῇ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μέρει. "Ἔνϑα 
καὶ σταυρὸς ὑπὸ Ἰουστινιανοῦ πέπηγε καὶ στήλη χρυσέμβαφος 551-86 
Βελισαρίου καὶ Τιβερίου [καὶ] τοῦ κυρτοειδοῦς Θρακός, 518-688 
καὶ ᾿Ιουστῖνος ὃ πρῶτος λεπτοειδὴς καὶ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ 518-81 

18 στῆλαι ἕπτά, αἴ μὲν ἀπὸ μαρμάρων, αἵ δὲ χαλκαῖ. ᾿ ΟἱἁὨ δὲ 
δύο ἵπποι οἵ ἐπάνω τῶν γοργονοειδῶν ἱστάμενοι ἔν τῇ 
ἀψίδι καὶ οὗτοι ἐκ τοῦ τῆς ᾿Δρτέμιδος ναοῦ ἀπὸ ᾿Εφέσου 
[μὴ . 93 - “-“ ᾿ ς ἥκασι παρὰ Ἰουστινιανοῦ τοῦ κτίσαντος τὴν ἁγίαν Σοφίαν 

καὶ ἐστήλωσεν αὐτὰ διὰ τὸ μὴ ἀντιξηλοῦν ἀλλήλοις τοὺς 

: Φ 
1.. 8---ὅ: Αποῃ, Τι, 30, 17 οχ Ῥασγαβί. 80. --- [,. ὅ---16 

Απομ. Ττ. 16, 80 αὖἱ πορ]οροηΐοσ οχοθυρβὶὺ Ρασϑβὺ. 448 αῶϑ 
απθιὴ νοῦ 11}1π8 8Δαβοσρβὶ), Σὰ αὖ δραὰ δῦσα οὖ Οοάϊπυμῦῦ 
Ηΐϑηθ 8118 Ἰορδηΐασ. ΟἿ. οὐΐδια ἄπο. ΤΥ. 20, 10 (ὁχΣ Ῥαγχϑϑβύ. 18. 

, ς ΓΤῚ 
2 παλατίου] ἱπποδρομίου Ὁ 8 ἡ οα. ὁ ἔἴσταντοΖϊ  -’ 

καὶ ἕτεραι δύο οτα. ΤΥ. 4 ἐπὶ κίονος βραχέος οοἀᾷ, ρτϑοίοχ---ἰ 
726, ἐν κίοσι (βοαχ. Ομ.) Τι. ὅ ἐπὶ οτα. Ὁ (ἐν τῇ ἀψίδι ΘΟ) 

6 ἡμίσειαί εἶσιν δύο ογα. Ὁ αἱ ἡμίσειαι Μ αχρυσέμβαφε ὦ ΞΗ͂ 
10 καὶ τῶν υἱῶν κωνσταντίνου καὶ γαάλλου τοῦ ἀδελφοῦ 

τοῦ ἰουλιανοῦ ἃ (καὶ τοῦ ἀδελφοῦ (υἱοῦ ἘΠ αὐτοῦ γάλου Ο) ς: 
12 στήλη χρυσέμβ. οτα. ΤΥ. 18 καὶ Β66]β1 οὐτὰ. ΤῊ. 14 ἰουστινια- 59 
ψὸς 7, ἰουστινιανοῦ 16]].. ΘΟΥΤ. ΟΣ ΤΥ. 19 ἐστήλωσε αὐτὰ καὶ ἑστοι- 
χϑίωσε α ἀντιξηλοῦν ἀλίλοις τοῖς ἵπποις 1, ἀντιξηλοῦν ἀλλή- -»ς 
λους τοὺς ἵππους Εἰ, ἀντιζηλεῖν τοὺς ἵππους (ἀλλ. οχι.) ἂς; ξηλεῖν " 
ἀλλήλοις τοὺς ἵππους Α,, οοττοχὶ; (ἵνα μὴ ξηλῶσιν ἀϊλκίμνος, ὧν 
ἕπποι" οὃς καὶ μεγάλως ἐτίμων οἱ φιλυππόταν τοῦ ἱτυποδοῦμλνο ΚΟᾺ 

Ηρ ΠΡ ΉἍ1}000 ΠΗ.1177 
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ἵππους ὁμοίως καὶ τὸν σταυρὸν διὰ τὸ ἕδραϊον᾽ | καὶ 
Μαξιμιανοῦ στήλη ἐν αὐτῇ τῇ Χαλκῇ ἵσταται βαρυτάτη᾽ 

Β δῦ ἔνϑα νῦν καὶ τὸ γένος ἅπαν τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου [ ὑπ- 
ἄρχει καὶ τοῦ Μαυρικίου καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν 
τέκνων. δ 

29 (22, χβ). Περὶ τοῦ Μιλίου.  ᾽Εν τῇ καμάρα 
τοῦ Μιλίου στῆλαι Κωνσταντίνου καὶ ᾿ Ἑλένης εἰσίν. ἔνϑα 
καὶ σταυρὸς δρᾶται πρὸς ἀνατολὰς βασταζόμενος ὑπ αὐτῶν᾽ 
μέσον δὲ τοῦ σταυροῦ ἡ Τύχη τῆς πόλεως, ᾿ κατήνιον κλει- 
δωμένον καὶ ἐστοιχειωμένον, τοῦ ἅπαντος εἴδους ἀνελλιπῆ 
εἶναι καὶ νίκην πᾶσαν τῶν ἐϑνῶν ἐπιφέρειν, τοῦ 
μηκέτι ἰσχύειν προσεγγίσαι ἢ προσψαῦσαι ἐντὸς ἢ ἐπι- 
φοιτῆσαι, ἀλλὰ πόρρω ἀπέχειν καὶ ὑπονοστεῖν ὧς ἡττωμένους. 
Ἢ δὲ κλεὶς τοῦ κατηνίου κατεχώσϑη εἰς τὰς βάσεις τῶν κιόνων. 

90 (22, κβ΄). [ ̓Εν αὐτῷ δὲ τῷ Μιλίῳ στῆλαι ἵστανται 15 
18-62] Σοφίας τῆς γυναικὸς ᾿Ιουστίνου τοῦ Θρακὸς καὶ ᾿Δραβίας 

τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς καὶ ᾿Ελένης ἀνεψιᾶς αὐτῆς. ἢ 
81 (81, ριδ). Περὶ τοῦ Πιττάκη. Ὁ δὲ λε- 

0 “"μϑ 

1.1 --  ὅ Απου. ΤΥ. Ρ. 20, 8 οχ Ραγαβϑύ. 7 29. 1,. 0.--- 9. 
Αμομ. ΤΥ. Ρ. 18, 14 (ϑυϊά. 5. ν. ΜΜίλιον) οΣ Ῥαγαβὺ. 84 80. ποι. 
ΤΥ Ρ. 18, 17 (ϑυϊά. 8. ν. Μίλιον) οχσ Ῥασγϑβί. 8ϑδ 81. Αἀ Ρ». 167, 1 
οἵ. (ὦ δπϑοὶ 61: Ὁ Πιττάκης ὁ λεγόμενος Λέων ὁ μέγας 
στίν. 

2 μαξιμίνου οοἀᾶ., ὁοΥτ. ὁΧ ΤΎ. 8 πρὸς ἀνατολὰς β. ὑπ᾽ 
αὐτῶν οτα. ΤΥῪ., κατὰ ἀνατολὰς ὁρῶν α βασταΐ. ὑπ’ αὐτῶν ΑΟ, 
βαστάξωντες αὐτόν “, οχα. α 9. κατίνιον κλιδομένων καὶ ἐστυχι- 
ομένον 7, κατηνίω κλιδωμένη καὶ ἐστηχιωμένη ἃ, (μέσον δὲ τοῦ 
σταυροῦ ἐστι κλεὶς ἠσφαλισμένη ἐσφαγισμένη καὶ ἐστοιχειω- 
μένη 6) ἐκλειδωμένον Ο4, κλειδώμενον Ας 11 πασῶν τῶν 
ἐθνῶν 53Α,, πάσαν τῶν ἐθνῶν Α,, κατὰ πασῶν τῶν ἐθνικῶν 
πόλεων Ο, κατὰ πάντων τῶν ἐχϑρῶν α 12 ἰσχύη ὅ, αἱ ᾿ἰάθτα 
Ῥοϑὺ ἐπιφοιτ. Ἰπβουὺ ἰσχύειν τινά ἐντὸς ἡ ἐπιφοιτήσαι ὅ, 
οἵα. ΑΟ (προσεγγίξειν ἐντὸς τῆς πόλεως ἢ προρψαύειν ἢ ὅλως 
ἐπιφοιτᾶν 6) 18 ἀπέχει 1, ἀπέχειν α, ἀπέχεσθαι ΑὉΌῸἜΤ᾿ 16 Ροϑὺ 
ῳ βἀὰἃ. αἱ περὶ τὸ ἕτερον μέρος τῆς ἀψίδος ἴσταντο 10 
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γόμενος Πιττάκης στήλη ἐστὶν τοῦ μεγάλου δέοντος 4δτ-4τ 
τοῦ ΜΜακέλλη, ] ἣν ἀνήγειρεν Εὐφημία ἡ τούτου ἀδελφή, 
διότι οἷκος ἦν αὐτῆς ἐκεῖσε᾽ καὶ ἑκάστῃ ἑβδομάδι εἰς 
αὐτὴν ἀπήρχετο ὃ βασιλεὺς “έων διὰ τὸ εἶναι σώφρονα .. 

ὃ καὶ παρϑένον᾽ καὶ πάντες οἱ ἀδικούμενοι εἶτε πολῖται 
εἶτε ϑεματικοὶ ἀπὸ πάσης οἰκουμένης ἐκεῖσε εἰς τὰς 

βαϑμίδας τοῦ κίονος ἐτίϑουν τὰ πιττάκια αὐτῶν, φυλατ- 

τόντων αὐτὰ ἐκεῖσε τῶν ταξεωτῶν. καὶ ὅταν ἤρχετο ὃ Β 86 
βασιλεύς, ἐδίδουν ἅπαντα ταῦτα οἵ ταξεῶται τῷ βασιλεῖ, 

10 καὶ παρευϑὺ ἐλάμβανον τὰς λύσεις αὐτῶν ἕκαστος ἐκεῖσε. 
Ὅταν δὲ ἦν ὃ βασιλεὺς ἐν παλατίῳ, καϑ᾽ ἑκάστην πρωΐαν 
ἔπεμπεν ξἑβδομάριόν τινα καὶ ἀνελαμβάνετο ἐκ τῶν ταξεωτῶν 
καὶ ἐκόμιξεν τὰ ῥιπτόμενα δεητικὰ πιττάκια. Καὶ ἐδίδου 
καϑ' ἑκάστην ὃ βασιλεὺς τὰς λύσεις καὶ τὰς ἀποφάσεις τῶν 

18 πιττακίων τοῖς ἑξβδομαρίοις ἢ κοιτωνίταις καὶ ἀπήγοντο 
πρὸς τὴν αὐλὴν τοῦ Πιττακίου καὶ ἐδίδουν τοῖς φυλάττουσιν 
στρατιώταις κἀκεῖνοι τοῖς δεομένοις. 4ιὸ καὶ οὗ μέλλοντες 

διοικεῖσϑαι ταχέως ἑσπέρας ἐτίϑουν τὰς δεήσεις φιαὶ τῇ 

ἐπαύριον ἐλάμβανον τὸ πέρας᾽ ὅϑεν ἐκλήϑη ὃ τόπος 
40 Πιττάκια. 

---. . 

1 στήλη Δ.. ἡ στήλη 2 τούτου γνησία ἀδελφή ΑΟ 
8 καὶ ἑκάστῃ κτλὶ ἣν καὶ ἀγαπῶν ὁ βασιλεὺς διὰ τὸ εἶναι 
π. κι σ. καϑ'᾿ ἑβδομάδα ἤρχετο πρὸς αὐτήν α εἶναι αὐτὴν ΑΟ 

ὅ πολιτικοὶ ΠΕ θ6 καὶ ἀπὸ ὁ 71βα. φυλ. αὐτὰ ἐκεῖσε 
τῶν τάξ. Α, φυλ. αὐτὰ τῶν ταξ. ΘΕ, φυλαττόντων αὐτὰ καὶ 
ὁποδικνυομένον παρὰ τῶν ἐκῆσε φυλαττώντων τὰ ξεωτῶν 7, 
φυλαττόμενα παρὰ τῶν ἐκεῖσε ταχϑέντων φυλάκων ἃ 8.84. ὁ 
βασ. πρὸς τὴν αὐταδέλφην αὐτοῦ α 11 ὅταν κτλ] εἶτα τετύ- 
πῶκεν ὁ βασιλεὺς καὶ καϑ'᾽ ἑκάστην πρωΐαν ἤρχετο ἀπὸ τοῦ 
παλάτου ἐβδ. κτλ. αὶ 12 ἑβδομαδάριον Ἀϊο οὗ ἱπῖτα Ο 
18 καὶ ἐκόμιξεν οἵα. ΑΟ δεητικὰ Α,. δεκτὰ Α,, δεητικὰ καὶ 
50 καὶ ἐδίδου χε} καὶ τὰς ἀποφάσεις ὁμοίως τῶν πιττα- 
κίων καϑεκάστην αἱδίδου τοῖς εὐδομαρίοις ἢ κτλ. ὦ 16 ἢ] 
τοῖς Α.. καὶ (ἃ κοιτωνίταις αὐτοῦ Α ἀπήζαχον 
16 πιττάκη Α, ἐδίδουν Ο( ἐδίδου ὃ Ἀ Ὁ πιττρκνον ὥς 
πιτεώκης Μ, πιττάκιος ὈΕὶ 

ϑοσίρίοσθθ Οσίρ. Οοπδίδες. ΤΙ. 
Ἃ 
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408-ὉὉ {9 2. [ Ἔν τῷ τριβουναλίῳ τοῦ παλατίου Εὐδοκίας τῆς 
450-41 γυναικὸς Θεοδοσίου καὶ αὐτοῦ Θεοδοσίου ΜΜαρκιανοῦ τε καὶ 

Κωνσταντίνου στῆλαι ἔστησαν᾽ ἔνϑα καὶ ὀρχήσεις τῶν δύο 
610-641 δημοτικῶν μερῶν ἐγένοντο ἕως Ἡρακλείου. ἢ 

89 (72, ογ). Περὶ τοῦ Ζευξίππου. Ο δὲ Ζεύ- 
ξιππος τὸ λοετρὸν ὑπὸ Σευήρου κατεσκευάσϑη ᾿ὶ καὶ ἐστοι- 
χειώϑη μετὰ κανδήλας ὑελίνης ἅπτεσϑαι, τὸ δὲ ὕδωρ ξέειν 
σφοδρῶς καὶ τὸν ἀέρα τοῦ λοετροῦ. ᾿Ζ4λόγιστοι δέ τινες 
ἐλϑόντες τοῦτο κατέστρεψαν. 

602-610 84 (78, οὐ"). [Ἢ στήλη ἡ ἱσταμένη εἰς τὰ ̓ Δρμανέντου Φωκᾶ 
᾿ τοῦ στρατιώτου ἐστίν᾽ καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ πὲρὶ τὸ τέλος σπουδάξων ἀναγαγεῖν αὐτὴν ἐν τῷ 

Β 81 χτιστῷ κίονι μετὰ τὸ ἀναγαγεῖν αὐτὴν δεκαοκτὼ παρ- 
ο΄ ελθουσῶν ἡμερῶν κατηνέχϑη τῆς βασιλείας. Τότε δὲ ἦν 

καὶ ὁ Σικεὼν ὃ ὅσιος. 

δῦ (24, κό). Περὶ τοῦ Διιππίου, τοῦ ἁγίου 
602-610 Ιωάννου τοῦ ϑεολόγου. ὯὋ αὐτὸς δὲ Φωκᾶς ἔκτισεν 

τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Φωχᾶ ἐν τῷ Μιλίῳ μήπω ὀροφώσας 

δ, Αποῃ. ΤΥ. Ρ. 18, 28 (ϑυϊά, 5. ν. στήλη) ὁχΣ Ῥαγαβί. 86 
88. Αὐοῃ. Τὰ. ῥ. 19, 22 οχ ΡῬϑχαβύ. 78 84, Αποη. ΤΥ. 
Ῥ. 19, 81 οχ Ῥασαβύ. 74 (Ὁ. 68, 4) 

82, ΑΒ6 ὃ ἔστησαν Ας, ἀνέστησαν ΔΑ, ἴστανται α 
ὀρχήσεις καὶ εὐωχίαι α 4 ἐγένοντο Α,, ἐγίνετο Α, 
δὺ 81. ΑΒΟΜ 6 ὅ τὸ δὲ ξεύξιππων 7 6 ροβὲ κάτεσκ. 
δἀα1ὺ Β ὡς εἴρηται 1 ὑαλίνης Α,, ἡλίης Μ τὸ δὲ ὕδωρ 
-- ἐἐρα] 851. Α, καὶ τὸ ὕδωρ --- ἀέρα Ο, καὶ ϑερμένεσϑαι τὸ 
ὕδωρ᾽ καὶ καίη σφοδρὸς" καὶ ὁ ἀήρ 4, καὶ ϑερμαίνειν τὸ ὕδωρ 
σφοδρῶς ἃ 9 ἐλϑόντες καὶ ὑπὸ δουλείαν καὶ πάκτος ἐμβαλόντες 
αὐτὸ εὐθέως κατέστρεψαν ἘΞ (ὅπερ ὁ παραβάτης κατέλυσεν ᾿Ιου- 
λιανός, οἷα δὴ φϑονήσας τοῖς χριστιανοῖς τοῦ τοιούτου ϑαυμασίου 
ἔργου καὶ ἀμίσϑου ἀγαϑοῦ 6) ἴῃ ἤπθ δάάϊὺ Ο: ὦ τῆς 
ξημίας 10 ἡσταρμαμέντου 2, εἰς τὰ ἀρμαμέντου αι, ἐν τῶ ἀρ- 
μαμέντω ΑΘ 16 σιμεών ΤΥ. 10 διππίου 11 ἕχτισεν ἐκ 
βάϑρων ΒἘἑΒῈ 18 ἐν τῷ Μιλίῳ] τὸν ἐν τῷ διιππίω τὸν ἄνωϑεν 
τῶν καγπέλλων τοῦ ἱπποδρομίου α ὁροφώσας αὐτὸν] ὃς 
ἐφονεύθη δικαίως παρὰ τοῦ μεγάλου ἡρακλείου ἐν τῇ σφενδόνι 
σοῦ ἑσπεκοῦ ἐκκαυϑείς δαᾷϊ ΚΕ 

οι 

10 

1ὅ 
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αὐτόν. ᾿Εκεῖσε δὲ ἦν ἕως τότε ἡ ἀλλαγὴ τῶν κουντούρων᾽ 
ζ. ...ὕὉ καὶ ἡ καϑ' ὃν τόπον ἠντξοκόπησεν τὰ κούντουρα 
ἐκ τῶν ἐκεῖσε ἄρας᾽ καὶ γὰρ ἀλλαγὴ χερσαία ἦν᾽ καὶ ἐκ 
τῶν ἐκεῖσε ἤλλαξεν μέχρι τῆς Χρυσείας πύλης (..... }Σ 
Μετὰ δὲ τὸ ἀνελθεῖν καὶ βασιλεῦσαι ἔστησεν ἐκεῖσε δύο 
ἵππους κουντούρους ἀντξοκοπημένους ἐπὶ βωμοὺς λιϑίνους 

τετραδικοὺς σύνεγγυς τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Φωκᾶ᾽ ὃν αὐτὸς 
ἀνήγειρεν Διίππιον αὐτὸν ὀνομάσας τὸν τόπον. ᾿Εκεῖσε 
γὰρ καὶ δύο κίονας διὰ ψηφίδων χρυσῶν Κωνσταντίνου 

88. 1.1 -- Α τὰ Ὲ' (οοά. Εἰ οτη. Ι. 1 --- 1170, 1) 816 οχβίδηῦν: ἐκεῖσε 
γὰρ ἦν ἡ ἀλλαγὴ τῶν κοντούρων καὶ (οτι. ΕἾ καϑ' ὃν τρόπον ἠντξοκό- 
σησε τὰ κόντουρα, ὅτε καὶ μαγκλαβίοις ἐσύφϑη παρὰ Μαυρικίου τοῦ 584- 608 

βασιλέως, τολμήσαντος τοῦ αὐτοῦ Φωκᾶ ἐν τῷ κόντῳ (ὗν Β) αὐὖ- 
τοῦ προρδῆσαι τὸ πιττάκιον, ὕπερ ἀπὸ ΛΜαγγοβαρδίας (Δογγυ- 
βαρδίαν Ὁ) ἐλθὼν ἔφερε, τοῦ στρατοῦ ἐκεῖϑεν ἀποστείλαντος 
τοῦτον διὰ τὴν ῥόγαν αὐτῶν. καὶ ἐγκαλέσας ἐν ἡμέρα ἱππο- 
δρομίου (καὶ γὰρ στάσεως οὔσης τοῦ ἱπποδρόμου 844. Ε᾽ ὁ τοι- 
οὗτος εὑρὼν ἄδειαν καὶ ἀναλαβόμενος τὰ κόντουρα ὑπεχώρησε; 
τὰ δὲ καταλειφϑέντα ἀντξήσας κατῆλϑεν ἕως ΛΜογγυβαρδίαν ἕτι 
τὰς πληγὰς ἔχων διὰ τοῦτο γὰρ καὶ προετιμήϑη εἷς τὴν βασι- 
λείαν παρὰ τοῦ στρατοῦ. Μετὰ οὖν τὸ ἀνελϑεῖν κτλ. ( Ββαθοῦ: 
ἐν τῷ τοιούτῳ τόπῳ ἀλλαγὴ κοντούρων τῷ τότε ἐτύγχανεν. ἐπεὶ 
δὲ οὗτος ὁ Φωκᾶς παρὰ Μαυρικίου ὀργισϑεὶς ἠπειλεῖτο τὸ φο- 
γνευϑῆναι, λάϑρα ἐν νυκτὶ μετὰ τῶν αὐτοῦ φίλων ἀποδιδράσκων 
καταλαβὼν τὸν τοιοῦτον τῆς πρώτης ἀλλαγῆς τόπον ἦρε μὲν τῶν 
κοντούρων ὅσα ἤϑελε, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα ἠντξοκόπησε ὥστε μὴ 
ἐξ ἑτοίμου διωχϑῆναι" οὗ τὸ ἴσον ἔπραξε καὶ ἐν τῇ β΄ ἀλλαγῇ 
τῆς Χρυσείας «καὶ καϑεξῆς ἐν ταῖς λοιπαῖς καὶ οὕτω τὸν 
κίνδυνον ἀποδράσας μετὰ τὸ ἀνελθεῖν κτλ. 

1 οὐ ῶ κουντούρων οὗ κούντουρα Α, κουνδ. 2, (804 1. ὁ κουντ.) 
κόντ. Ο Τιδοῦηϑτια Ὧ16 οὗ ]. 6 1 ϊσᾶν!; ααδ ρΘΥ σου ὖ νἹἀθιλὰβ οχ α 

2 τρόπον 6046, ρτϑοίοτν α Β: 8 καταλαβὼν τὸν αὐτὸν τόπον ὃ 
3. ἄρας ---ὔ ἐκεῖσε] Βι6 Μ (181 αποᾶ 1. ὅ δὲ οΠ1.); οτα.  (Βοτηοιοίθ].): 
ῬΤῸ 18 ὅτι ἐχρημάτισε πρότερον ἀλλαγὴ χερσαία ἐν τῶ ἐκείνω 
(ἤλλαξεν κτλ.) Δ... ὅτι ἐχρημάτιξε πρότερον ἀλλαγὴ χερσαῖα καὶ ἐκ 
τῶν ἐκεῖσε ΑΔ, ὅ δὲ οἵχμ. οοαά. γτϑοίοσ Β 6 ἠντξοκοπη- 
μένους ὉἙ καὶ βωμοὺς οοαᾷ. ρῥγδοίογ 4 (Π181 αποα ἐπὶ βω- 
μοῖς λυϑίνοις 6) 8. διίππιον Α,, δίππιον Ο, δίπην ΣΘ 4 δι 
κίοναςᾳα,, δ΄ κίονας ὨῈΕ', εἰκόνας δ᾽ . εἰχόνα ὃς ρκῦνας δὰ 

κωψσταντῖνος καὶ ἑλένη ἱστόρηδαν . 
Ἃ 
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0-641 καὶ Ἑλένης ἱστόρησεν. Ὁ δὲ ᾿Ηράκλειος ἐλθὼν καὶ κρα- 
τήσας ἐτίμησεν τὸν ναὸν σκεπάσας αὐτὸν καὶ μετονομάσας 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ ϑεολόγου. 

86 (217, κς.). Τὰ δὲ “αύσου οἷκος ἦν “αύσου πατρι- 
)5-408 κίου καὶ πραιποσίτου, ὅστις ἀρχὰς πολλὰς καὶ δόξας δι- 

Β 88 ἤνυσεν ἐν τοῖς χρόνοις ᾿ἡρκαδίου υἱοῦ τοῦ μεγάλου Θεο- 
δοσίουι Ἐκόσμησεν δὲ αὐτὸν διὰ ποικίλων καὶ πολυτελῶν 
μικρῶν κιόνων καὶ μαρμάρων. Οὗτος δὲ ὃ οἶκος ἐκ τῶν 
δώδεκα τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ὑπῆρχεν: ἐν ᾧ καὶ 
ἀετοὶ λέϑινοι καὶ φιάλαι καὶ βαϑμοὶ καὶ βωμοὶ τετράγωνοι 
ἐκχέοντε;: ὕδωρ εἰς διακόσμησιν τῆς πόλεως" ἵστανται δὲ 
μέχρι τῆς σήμερον. 

8 (27, κς). [ Πλησίον δὲ τοῦ Μιλίου τῆς ἀψίδος 
στήλη ἔφιππος Τραιανοῦ ἐστιν καὶ πλησίον αὐτοῦ στήλη 

08-460 ἔφιππος Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ. 
96.408 98. (126, ρνη.. [ἰἀρκαδίου δὲ καὶ Θεοδοσίου τοῦ υἱοῦ 
08-460 αὐτοῦ καὶ ᾿σδριανοῦ πλησίον τῆς στήλης Θεοδοσίου τοῦ 

1,..158ᾳ. Ὁ δὲ Ηρακλ. κτλ.] ἀνήγειρε τοῦτον καὶ ἀνεπλήρωσεν 
20-944 Ρωμανὸς ὁ Μακαπηνὸς καὶ ναὸν εἶναι τοῦ ἁγίου Ιωάννου τοῦ ϑεολό- 

γου προςέταξεν᾽ καὶ ἐν τούτῳ τῷ ὀνόματι εἰς ἀεὶ τιμᾶσϑαι ἐθέσπισεν" 
καϑὰ δὴ καὶ μέχρι σήμερον τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ ϑεολόγου 
ἐπικέκληται ΒΞ ἴ,. 9 Βαᾳ.: ἐν ᾧ καὶ πρὸς τὴν λεωφόρον ϑαυμά- 
σιά τινα καὶ ἡδονῆς πολλῆς γέμοντα ἕργα ἐτύγχανον. ἦσαν γὰρ 
βαϑμοὶ μαρμάρινοι καὶ βωμοὶ τετράγωνοι καὶ φιάλαι ἐκχέουσαι. 
ὕδωρ ἐκ ξωδίων χαλκῶν καὶ κισσοφύλλων μαρμαρίνων ἀένναον α 

88. Αποῃ. ΤΥ. ῥ. 18, 20 (ϑυϊά. Β. ν. ΜΜίλιον) οχσ Ῥασγδαβύ. 8ὅ 8, 

1 κρατήσας] καὶ τὸν φωκᾶν τιμωρήσας καὶ καύσας ἐν τῇ τοῦ 
βοὸς ἀγορᾶ δάἀπηύ ΠΕ 2 καὶ μετονομάσας οτα.72 4« ἦν λαυσουσι- 
ἀνοῦ ., ἦν λαύσου τ6}}. 71 αὐτὸν ἔξωϑεν διὰ κλα 8 μαρμάρων 
ὀρϑῶν χροιακῶν α 9 τοῦ μεγ. Κωνστ. Α Ο᾽, τῶν μεγάλων ὦ 11 ἐκ- 
ἔοντες ὕδωρ οἵα. οοἀᾶ., ρτγδρύον 70 ἴστανται Α, Μ, ἵσταντο 

Β, ἱστάμεναι ὁ δὲ οἱ! ἀ,0 18 Βυθγίοδιη περὶ τοῦ 
μιλίου Ῥγδογαϊῦ 2, περὶ τῶν β΄ ἐφίππων μεγάλων στηλῶν τῶν 
ἀντικρὺ τοῦ αὐγουστεῶνος ἐν τῷ μιλίω αν, αὶ ροεριὺ ἡ ὑπο- 
κάτωϑεν τῆς ἀψίδος τοῦ μιλίου ἔφιππος μεγάλη στήλη κτλ. 
14 τραιανοῦ ἴῃ γρατιανοῦ ταυΐαΐατη ἢ 16 τοῦ μικροῦ --- 16 9εο- 
δοσέον οτι. 2, (μοταοϊο) 88--89. ΑΒΟΜΙ 

σι 
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μεγάλου ἀμφότεροι ἔφιπποι ἵστανται ἐν τοῖς Ταύρου μέρεσιν. 
πλησίον τοῦ κίονος κάτωϑεν. 

89 (126, ρνη7. Ἢ δὲ ἐν τῷ Ζευξίππῳ λουτρῷ ἴστα- 
μένη στήλη ἐκ χρωμάτων τοῦ Φιλιππικοῦ ἐστιν τοῦ πρα- τ11-τιδ 

5 οτάτου. 
40. Περὶ τῆς βασιλικῆς κινστέρνης. ͵| Ἢ δὲ 

λεγομένη βασιλικὴ κινστέρνα ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Ἢ δὲ καϑεξομένη ἐπὶ δίφρου ἐκεῖσε μεγάλη 
στήλη ἐστὶν | τοῦ Σολομῶντος, ἣν ἀνέστησεν ὁ μέγας 

10 ᾿Ιουστινιανὸς κρατοῦτα τὴν σιαγόνα αὐτοῦ καὶ ὁρῶντα τὴν 531-06 
ἁγίαν Σοφίαν ὅτι ἐνικήϑη εἰς μῆκος καὶ κάλλος ὑπὲρ τὸν Β 89 
παρ αὐτοῦ κτισϑέντα ναὸν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. Ἐκεῖσε δὲ 
ἴσταται στήλη τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου ἐπὶ δύο κιόνων 

τετραδικῶν χρυσεμβάφων ὄπισϑεν τῆς Βασιλικῆς πλησίον 
ιό τοῦ ΙΜιλίου. 

4] (92, ρκδ΄).  Θέαμα α΄. Τὸ δὲ ἐν αὐτῇ τῇ Βασιλικῇ 
χρυσορόφῳ ὀπίσω τοῦ Μιλίου ἦν ἀνδροείκελον ἄγαλμα 
χρυσέμβαφον᾽ ἔνϑα ἦν τὸ ἔξαμον Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως᾽ 610-641 
καὶ γυνυκλινὲς ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ τυράννου. Ἐν ᾧ ὃ Τερ- 686-τ|ι 

89. Αποῃ. ΤΥ. Ρ. 20, 20 οχ Ραγδβϑί. 8ὃ8ὺ 40, 1,.6--- 9 Αποῃ. 
ΤΥ Ρ. 19, 21] οχ Ῥαγαβὺ 14: αὐοχσυμ υὐθγατιθ βὑδύπϑιῃ βϑαθηὐ8 
ΠΟ ϑο]οσηοηῖβ, 8Βθα ΤὨΘΟΘΟΒΙΙ ΜΆΡῊ 6886 αἱοΣύ. 41. Αμοῃ. 
ΤΥ Ρ. 18, 21 (ϑυιά. 8. ν. Βασιλική) ὁΣ Ῥατγϑβύ. 87 

1 ἴστανται ΑΟ, ἴσταντοῦ 40.ΑΒ76 8 Ῥοβὺ Κωνστιδάαάϊθ 6: 
ἐκλήθη δὲ βασιλικὴ διὰ τὸ καὶ ἄλλας παρὰ ἀρχόντων κτισϑῆναι 9 σο- 
λομῶνος Α, 10 κρατῶντα, κρατοῦντος (οὐ ὁρῶντος) Α.. κρατοῦντα Αι 

11 ὑπὲρ --- Ἰερουσ. Α, παρὰ τὸ ἐν αὐτῶ κτισϑέντι ναῶ᾿ παρ 
ἔχτισαν τὴν ἱερουσαλὴμ. 1 18 ἴστανται στῆλαι ἐκ τοῦ μεγ. Δ. 
ἴστατο στήλη καὶ τοῦ μεγ. Δ, 14 Ῥοβὺ χρυσεμβάφων ἰμδθοχιὺ 
7 ϑαίαμα πρότων (ν. ἾἸ. 16), υὖ 80 ὕπιστεν (810) ἱποϊρὶαῦὺ οἀρυΐ 
ἸΏΩΒΘΑΌΘΗΒ 41. ΑΒΟΜ96α 11 χρυσόροφον οοαά., ΟΟΙΥ. 6Χ 
Τὰ. (Εἰς δὲ τὸν ἐν τῇ βασιλικῇ χρυσόροφον κτλ. ΕΒ, Τὸ δὲ 
ἀνδρείκ. ἄγ. τὸ ἐν τῷ μιλίῳ ἱστάμενον πρὸς τὸ μέρος τῆς βασάνιας, 
τὸ χρυσέμβαφον ἀπαράλλαχτον ἔξαμον Ἦν ρυνάκλου ὯΝ 
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βέλις ἐδημηγόρησεν᾽ ἐν οἷς ἐλέφας ἵστατο παμμεγέϑης ὑπὸ 
Σευήρου κατεσκευασμένος ὅρος δὲ ἦν πρὸ τοῦ μέρους 
τῶν ἀναβαϑμῶν᾽ ἔνϑα καὶ σχολὴ φυλαττόντων πολλή" 
ἔμενε δὲ ἐκεῖσε ἀργυροκόπος ἐν πλαστοῖς ζυγοῖς τὴν πρᾶσιν 
ποιούμενος" καὶ τοῦ οἰκήματος αὐτοῦ πορϑουμένου, ἠπείλει 
τῷ τὸν ἐλέφαντα φυλάττοντι ϑάνατον, εἰ μὴ τοῦτον κρατή- 
σει. Ὁ δὲ ϑηροκόμος οὐκ ἐνεδίδου᾽ ὃν φονεύσας ὃ ξυγο- 

πλάστης δέδωκε βορὰν τῷ ἐλέφαντι᾽ τὸ δὲ ϑηρίον ἀτίϑασον 
ὃν καὶ αὐτὸν ἀνεῖλεν. Καὶ ὃ Σευῆρος ἀκούσας τῷ ϑηρίῳ 
ϑυσίας ἤνεγκεν. Ἔν αὐτῷ δὲ τῷ τόπῳ παρευϑὺ καὶ ἀν- 
ετυπώϑησαν τό τε ϑηρίον καὶ ὁ ϑηροκόμος. Ἔνϑα καὶ 
Ἡρακλῆς ἐλατρεύϑη πολλὰς ϑυσίας δεξάμενος ὃς ἐν τῷ 

“Ιπποδρομίῳ μετετέϑη Ἐπὶ δὲ ᾿Ιουλιανοῦ ὑπατικοῦ ἀπὸ 
“Ῥώμης ἦλϑεν. ἐπὶ τὸ Βυξάντιον καὶ εἰσήχϑη ἐν ἀπήνῃ καὶ 
νηὶ μετὰ στηλῶν {..] 

42 (82, λβ᾽). Θέαμα β΄. Ὅτι ἄρμα Ἡλίου ἐν τέτρα- 
σιν ἵπποις πυρίνοις ἱστάμενον παρὰ δύο στηλῶν ἐκ παλαιῶν 
τῶν χρόνων ὑπῆρχεν ἐν τῷ ὠρέῳ Μιλίβ. Ἔνϑα εὐ- 
φημίσϑη ὃ μέγας Κωνσταντῖνος μετὰ τὸ νικῆσαι ᾿Αξώτιον᾽ 
ἐπειδὴ καὶ Βύξας ἐκεῖσε εὐφημίσϑη. Κατενεχϑὲν δὲ τὸ 

42. Αποη. ΤΥ. Ρ. 14, 14 (Βυϊά. 8. ν. ΜΜίλιον) ὁχσ Ῥαγχγαβύ. 88 

1 παμμεγέϑης χαλκοῦς αὶ 2 ὅρου 4, ὄρους Α, ὄρος Ο6α 
Τι., σοστ. τη. πρώτου μέρους ἸίιΆταῦ. 8. φυλαττόντων πολ- 
λῶν 4, τῶν φυλασσόντων πολλή αι, ἐφυλάττετο πολλή τρ]}]., 
φυλαττόντων ὑπῆρχεν ΤΙΊ.; φυλ. τὴν πόλιν Βαπά., τοδὺ. ὁ6χ Ῥαταβύ. 

4 ἐν πλαστοῖς α΄, ἐν πλατίοις 4, ἐναντίοις τ6]]. 8 γέγονε 
βοορά οοαά. ρῥχδοίοσ Ο, αὖ Βαροὺ δέδωκεν εἰς βοράν, ΟΘοΙΥ. 6ὁΧ 

Τ. ἀντίϑασον ἑ 58 τὸ ϑηρίον ϑύσας ἤνεγκεν 10 ἀν- 
ετυπώϑ'.] ἐκχαλκοῦ ἀνεστήλωσεν ἃ 12 8α. Ὁ δὲ μέγας Κωνσταντῖ- 
νος μετέϑηκεν αὐτὸν ἐν τῷ Ἱπποδρ. ἃὰ 16 καὶ στῆλαι  Ττ. ιβ΄ α 
(οὗ, Ῥαγαβὺ.) 42. ΑΒΟΜα 16 Θέαμα β πλησίον τοῦ μι- 
ἰου ΑΙ 11 ἱστάμενον (ὑ, ἱπταμένοις Α. Β, ἱπτομένοις Α,, 
ἁπτομένοις ΟΜ 18 τῶν χρόνων οτα. οοἀᾶά. ῥτδοίον (. 
19 ξώτιον] τὸν ἀρχηγὸν Βύξαντος δαα!ϊῦ (αὐ 

18 
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ἅρμα ἐν τῷ ᾿Ιπποδρομίῳ δορυφορούμενον στηλίδιον καινὸν 

παρὰ Κωνσταντίνου κατασκευασϑὲν ὑπὸ ἩΗλίου φερόμενον, 

Τύχη πόλεως, εἰς τὸ στάμα εἰσήει καὶ στεφανωθϑὲν ἔξει. 
᾿Ετίϑετο δὲ ἐν τῷ Σενάτῳ ἕως τῶν ἐπιόντων γενεϑλίων τῆς 

5 πόλεως. Διότι δὲ ἐπὶ κεφαλῆς σταυρὸν εἶχεν, ὃν ἐχάραξε 
Κωνσταντῖνος, ᾿Ιουλιανὸς αὐτὸ βοϑύνῳ κατέχωσεν. ἢ 

48 (82, λβ. Περὶ ᾿Δρείου. ἜΕνϑα "Ἄρειος τὸν 
ἔχϑιστον ὑπέστη ϑάνατον, ἀπὸ τῆς καμάρας τοῦ Φόρου τοῦ 
Σενάτου ὡσεὶ κϑ΄ παλαιστάς, ἐτυπώϑη ὑπὸ τοῦ ϑεοφιλοῦς 

10 Θεοδοσίου ἄρειος ἔν μαρμάρω ἀναγλύφῳ γειτνιῶντι τῇ γῇ 
καὶ σὺν τῇ τοῦ ᾿Αρείου Μακεδονίου, Σαβελλίου καὶ Εὐὖ- 
νομίου πρὸς αἰσχύνην αὐτῶν, ὡς ἂν οἷ παρερχόμενοι κόπρον 
καὶ οὖρα καὶ ἐμπτύσματα ἐπιρρίπτωσιν αὐτοῖς. 

44 (838, λγ}.} Περὶ τοῦ Σενάτου. Ὅτι τὸ σενάτον ὡς 
15 οἶμαι λέγει, ὅτι ἐξ ἀρχῆς τοὺς κωδικέλλους οἱ πατρίκιοι 

ἐκεῖσε ἐλάμβανον ἕως Κωνσταντίνου᾽ πρῶτος δὲ Καλλί- 
στρατος τὴν ἀξίαν τοῦ ὑπάτου ἐκεῖσε ἐδέξατο τοῦ δήμου 
κράξαντος᾽ ᾿Καλλίστρατος εὐτυχὴς καὶ εἰς ἄλλο προκόψει.᾽ Β 41 
Ὁ δὲ φοβηϑεὶς προσέφυγε τῇ ἐκκλησίᾳ. Κωνσταντῖνος δὲ 

80 ἐξωμόσατο μὴ ἀδικῆσαι αὐτόν. Ὃ δὲ μὴ ἀνασχόμενος 
ἐχειροτονήϑη πρεσβύτερος, εἶτα ἐπίσκοπος᾽ ὅϑεν τὰ πολλά μοι 
ἐκφέρεται διηγήματα. [ 

48. Αποῃ. ΤΊ. Ρ. 14, 36, αὖ ταΐϊβοσθ θχοοσρϑιὺ Ρασγαβύ. 89 
Ηϑηο ῬδΙθρΥυδρ τα οχσ Οοαϊΐμο ὑγϑηβουρϑὶὺ ὁοα. Μοβαὰ. ἀθοΟΙΡῚΙ 
Μομδοῆὶ ρΡ. 416 Μυγ. πούὕ. 44. Αποῃ. ΤΥ. ῥ. 17, 7 ὁχσ Ῥαγβϑϑύ. δ9 

2 σκευασϑὲν Ας, κατεσκευάσϑη ΟὐὍ, (κατασκευάσας 6), παρα- 
σχευασϑὲν Α,. ΟΟΙΥ. ΟΣ ΤΊ. ὃ εἰς τὸ στάμα εἰσήει) εἰς τὸ 
τάγμα ἔστη Α, οτμ. Ο; τοβὺ. οχσ ΤῊ. (οὗ. α ὃ καὶ ἀνῆλθε 
μέχρι τοῦ στάματος) 4 σινάφω 5 ἔἔως --- γεν.] ἑορτῶν ἐπ- 
ἐόντων (ἐπιουσῶν ΒΟΟ, καὶ γενεσίων (γενεϑλίων ΟἹ οοἀά,, 
ΘΟΙΤ. ΟΧ ΤΥ. 6 αἱ νοσρϑ οδρλῦβ ᾿πβοαυθηῦβ ἔνϑα --- θάνατον 
οαπὰ δο0Ο οδρὶύα]ο ἱπηρὶῦ 48 -- 61]. ΑΒΟΜ9Τα 8 Βα. τοῦ 
Σενάτου τοῦ Φόρου 1,8ταὉ. 14 σενάτου, 804 τηοὸχ σινᾶτον Τα. 

Ὅτι τὸ σενάτον ὡς οἶμαι λέγουσιν εἶναι τῶν κωδικέλλων 
φυλακτήριον' ἐκεῖσε γὰρ κτλ Ο 21 ὅθεν] ὅτε 7, ὅταν Α,, ὁοττ. 
6χ Τιν. (ὅθεν --- διηγήμ. οτὰ. ΒΟΘ)Ὶ 



“τ ΧΑΤΡτα ἘΣ ΣΤ σσπι στὶς χϑηπε τὶ 

42 1᾿. ὦΥὉὙ. 131. τι ΣῊ} Ἴ 5... 22. ἽΤτα- 

“αὐτὰ ἘΞ 4 πώς πῇ ἤσεμιθ τ} ται τῷὸ :ιιχλαιχᾶνσι 

τμηεξην τας ἕστπ πολλὰ ταμειπαπαιπα. ᾿. ἸῈ φππλαις “τᾶ 

δυμμν “τ τι πυ τῆ τοῖσι: τῆς τοητὴς τοῦ τε αῦσα 

αιυσανυτίνηα. ἢν}: Ὦ τύτην Ξαξῖσε τηξευν. [τ {:νῆλδεω ἄξτῖ. 

βήώμμης, ΠΥ Δ τοι λατοιεωϊεῖ: σα ἔμδηλαι :τασταυα τῶτξ 

Τ“χῆλε στ ΤΆ} πὐητῆς 1: 1 τυεαμΐκξτσας χᾶτας 

χίων αὶ Ἅ Ὑπήλπ ΠῚ Φπιλλάυης. Ἰίχην ΞΞνιὰπ Ξ͵εησεν 

σόν Δ αὖτας Καυπσεαυτυης τῷ: τὸ ἵνης χπαῦς ϑησας 

ἦν σῇ χεγαλξ Ἴλχας Ξὰ πῶν τῶὸῦ ἙλταΣ ἰὰππν ααξέσαι. ̓ 
ὅς ἤἌωμ; τὴς ποιώσχι; Ξαλαισπαυ. 

44 (2... [2|4: τῦν 2χ)τππλτίπσ. ΚΒ.» ἥξ 
τοῖς “ουλποαζώμ; χηναρῆυ ἔστιν γρζατα ἀξταε τῶν Ξὥκυαι 

πεουρόσον χας “γῶν: παι ἄξτῆς πὶ: ἰδαῖυα: λασπας τὸ πὶ 
χοῦν χίώφνψι χαὶ σ“τοηπῦν πὸ ππηαιυ νυν πὰ.» ταῦσησης 

αἰἰ: χαὶ γκλΐς χαὶ σλάλέας πᾶς Γαι ἢ 

χ ἥπξυῶν χαὶ ἔτίηακ 2523 τοαυθαα. “αὐ τ 

ἄνεν δμπίμναι, ἀπὸ ασλαώραν) ἐγ τε; κε ξυῈ: πα! 

ΝΥ͂Ν «ὡς ἀὲν 

44, λαον Ὑὕ ἡ. 15. 1 “π,Ῥαρλας 1. 3} 3.» 3:8 -εχτατς τὰ- 
μγερ 

ιὼ 3 πέφε τῊῶῦδ χέφνοᾳς τὸῶὸῦ γόφηε Α.. ὅξ. ἃ. τῶῦ 
ἈΠ ν, ὁτω. 1 4 τὴς πεδιᾶς ἃ. 3 ἐν ὦ ἐτεῖσε αἰτὰ 

ἔμ Α,, ἐν ὦ ἐκεῖσε «ἐτὸξ ἔπηξε Ἂς ΒΕ. τν αἕτὸς ἔπγξε τ. ἐν 
ἦν αὐτὴν ἔπηζ, ὦ 4 χῶ -- ἡπόλλωνος: οἵ ὥνωδθεν χαὶ τὴν 
ναῦς “ὐτοῦ ἔστησε ῳ δίχη» --- Κωτσταστῖνο: 1». ἔστι τὸΣ 

ἀνγστωντίγον, ἣν ἔσεησεν σὗτος δλιίχην τίς ". 9. ϑι- 
(ως Φοίᾳ Α, τρνεἰς ἢ 10 τῶν τα. 2 11 ἵλιος- ἐχλεμπων 

γλεον-.- ἐχλάμποντα }9Ὸ 132 37. χενέριον -- περιφέρων ἰστὰς 
'ν Ἄν ρ γα μσταρίηαι ΟΧΙΩΠΆ ΔῸ Ἀποίοσρ αὐεϑῖ τσ. ηπἴ 

“Δ|{: κυνάφινν χαλκοῦν ἑἐστήλωται ἄνωθεν τῆς 
» υῴ, σἔθωτω (ἃ εἰσί μωστοὶ, μέχρι τῶν κ' περιφέρον χετερια 
ἔστισων εἴκοσι γόρωθεν δὲ τῶν εἴκωσι χυναρίων “. χυτέρια 
ἔστησεν κ' περιφερῆ τὰ κ' (οσἱς, Δ, κῃ οἰπατ ἴογ οοϊοσί. 
μέ] μὸν μὐὸν ἔαα 15. ἀπὸ (;, ὑπὸ τε]. 18 καὶ χοίρων» 

μ ὁγ. ἢ σὲ εἶτα! σε το}}.: ΚΡΝΝ οἴ». 1156 12 

ἣ 
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πλῆϑος ἀγέλαι] ἵσταντο δὲ μέχρι Ζήνωνος. ΓΑαληνὸς δέ 414-491 
τις) ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος ὑπάρχων, ἐκεῖσε περαιωϑεὶς τὰς 
Γοργόνας ἔλεγεν ἱερογλυφικὰ καὶ ἀστρονομικά ὄντα τῶν Β 42 
μελλόντων δηλούσας τὰς ἱστορίας πάσας σὺν τῶν ὀνομάτων, 

ΒΕ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου τυπώσαντος ταῦτας. Τοῦ δὲ 
αὐτοῦ Γαληνοῦ ἐπὶ πλεῖστον συχνάσαντος καὶ τοῖς ἀνα- 
γνώσμασιν προσέχοντος τὰ μέλλοντα συμβαίνειν Ζήνωνι 
παρὰ Βηρίνης καὶ γελάσαντος, Καλλίστρατός τις συρφετὸς 

τῷ γένει, κάπηλος τῇ τέχνῃ, μετὰ τὴν ἐπάνοδον Ζήνωνος 
ἰὸ διαβάλλει τὸν Γαληνόν᾽ ὃ δὲ Ζήνων τοῦτον ἀνῃρήκει. [ 

468 (42, μγ). «“έγουσιν δὲ καὶ τοῦτο καί ἐστιν 
ἀληϑές, ὅτι αἱ ἀγέλαι τῶν χοίρων ἐκεῖσε διερχόμεναι εἰς τὸν 
᾿Δρτοτυριανὸν τόπον μέσον τῆς καμάρας, ὅϑεν ἀνέρχονται, 
ἴστανται ἐνεοὶ καὶ οὐ δύνανται διέρχεσϑαι. ἕως ὕτου οἷ χοιρο- 

835 δέται οἵ τούτους ἐλαύνοντες τύψωσιν τὴν ἀγέλην σφοδρῶς" 
μέχρι ὅτου αἷμα ἐκχυϑῇ ἀπὸ τῶν ῥινῶν αὐτῶν εἰς ϑυσίαν 
τοῦ τόπου ἐκείνου, οὐ μεϑίστανται ἐκ τῶν ἐκεῖσε᾽ ἡνίκα δὲ 
χυϑῇ αἷμα ὀλίγον, ἀϑρόως δρμᾷ καὶ κινεῖ ἡ ἀγέλη τῶν 
χοίρων. Καὶ οὕτως ἐστὶν ἀληϑές. 

8 4Π| (48, μ8,).] Περὶ τοῦ Ταύρου. Ὅτι ἐν τῷ Ταύρῳ 
στήλη τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου ἴσταται᾽ ἦν δὲ πρώην ἀργυρᾶ᾽ 519--3896 

47. 1,. 20 --- Ρ. 116, 2 Αποῃ. ΤΥ. Ρῥ. 19, 1 ὁχ Ῥασγδβύ. 66 

8 ὄντα ον αὖ 8 8α. τῶν μελλ. ---- ὀνομάτων οτῃ. ΤῊ. 4 δη- 
λούσας ΑΟ, οπι. 1 (ἰδὼν καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ τὰς γοργόνας εἶπεν 
ἱερογλυφικὰ καὶ ἀστρονομικὰ εἶναι ταῦτα δηλοῦντα πάσας τὰς 
ἱστορίας σὺν τοῖς αὐτῶν ὀνόμασι ΟἹ) 4 σὺν τῶν ὀνομάτων 
1Δ,, σὺν τῶ ὀνόματι Α,., σὺν τοῖς ὀνόμασιν Ο ὅ τυπώσαντος 
Τι., τοῦ τοιπόσαντος 1, τυπωσαμένου ΑΌΊΨ 8. Καλλίστρατος δέ 
τις συρφ. ΔΑ, Κ. δὲ συρφ. 7, δὲ οα. ὁ 11 καὶ τοῦνο οτῃ. 
(ὄπερ λέγουσιν εἶναι ἀληϑές 'π ἤπ οδρΡ. δηὐθοθαάθηδβ ροπὶὺ Ο) 

18 ἀνέρχεται Α,Ο 14 ἐνεοὶ Α, ἑννεοὶ 5 ὃ σπαρέρχεσϑαι 
Α,Ο 1 οἱ τούτους ΑΟ, τούτους 5 106 ἐκχυϑὲν ἐκ Α,, χυ- 
ϑὲν ἐκ Α, 171 μεϑίστανται ΑΟ, μεϑίστατε 4 18 καὶ κινεῖ 
οἵα. οοαά, ρὑγδοῖίοσ 5 19 οὕτως͵ τοῦτο ἃ 
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ἔνϑα τοὺς ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν ἥκοντας ἐδέχετο ἐκεῖσε δὲ 

πρώην παλάτια ὑπῆρχον || καὶ ξενοδοχεῖον τῶν “Ῥωμαίων, 
δηλονότι εἰς τὸ καλούμενον ᾿“Δλωνίτξιν. Ἐπάνω δὲ τοῦ 
μεγάλου κίονος ἐστήλωται Θεοδόσιος᾽ οὗ δὲ υἱἷοὶ αὐτοῦ, ὃ 

μὲν Ονώριος ἐπάνω τῆς λιϑίνης ἀψίδος τῆς πρὸς δυσμάς, 

ὁ δὲ ᾿Ὡρκάδιος ἐν τῇ πρὸς ἀνατολὰς λιϑίνῃ ἀψίέδε ὕπερϑεν 

τῶν περιβλέπτων μεγάλων κιόνων τῶν τετραδησίων. Μέσον 
δὲ τῆς αὐλῆς ἐστιν ἔφιππος μεγαλιαῖος, ὃν οὗ μὲν λέγουσιν 
᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυῆ, ἕτεροι δὲ τὸν Βελλεροφόντην᾽ 
ἤχϑη δὲ ἀπὸ τῆς μεγάλης ᾿Αντιοχείας. Τὸ δὲ τετράπλευρον τ 
τοῦ ἐφίππου τὸ λιϑόξεστον ἔχει ἐγγεγλυμμένας ἱστορίας τῶν 
ἐσχάτων τῆς πόλεως, τῶν Ῥῶς τῶν μελλόντων πορϑεῖν 
αὐτὴν τὴν πόλιν. Καὶ τὸ ἱ ἐμπόδιον, ὅπερ ἀνθρωποειδὲς χαλ- 
κούργημα βραχὺ παντελῶς καὶ δεδεμένον γονυκλινὲς ἔχει ὃ 
ποὺς ὃ εὐώνυμος τοῦ ἵππου τοῦ μεγαλιαίου, καὶ αὐτὸ δη- 1 
μαΐένει, τί ἐστιν ἐκεῖσε γεγραμμένον. Ὁμοίως καὶ ὁ κοῦφος 
κίων ὃ μεγαλιαῖος ὃ ἐκεῖσε καὶ ὃ Ξηρόλοφος τὰς ἐσχάτας 

1 ἔνϑα πρώην παλάτιον ὑπῆρχε καὶ ξενοδοχεῖον τῶν 
ἹῬΡωμαίων καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐδέχετο ἐκεῖσε δηλονότι 
κτλ. Τιϑτα.: αὐδὸ τοίαϊαῦ ΤΥ. 2 ξενοδοχεῖα Δ, τῶν 
Ρωμαίων οχα. ἃ 8Β εἰς τὸ καλ. 4λ.] πρὸς τὸ μέρος, ὃ καλεῖται 
ἁλωνίτξινα δ88ᾳ. τοῦ ἐνξώδου κοχλωτοῦ μεγάλου κίονος αὶ 6 ὕπερ- 
εν 4, ὕπερϑεν δὲ ΑΟ (βασταξόμενοι ὑπὸ τῶν μεγάλων 
κιόνων τῶν τετραδ. 6) 8 τῆς αὐτῆς αὐλῆς ΑΔ, μεγαλιεξεῖος 
οἵα. ΑΟ (στήλη μεγάλη 6) 9 ᾿Ιησοῦν ΑΟ, οἴω. 4; ἀ6 86 8Γ8- 
ἴυαα ΝΊο. ΟΠοη. Ρ. 848 οὐ 8671 Βοῃῃ. 10 δὲ ροβὺ ἤχϑη οτι. ὦ 

11 λιϑόξεστον Α, λιϑόξευτον 710, οι. α ἐγγεγραμμένας 
οοαά. ργδοίου 556 12 ῥῶς Α,0Ὁ, ρῶν 2), δωσῶν Δς., ῥώσων ἃ 

ἱστορίας τῶν ἐσχάτως μελλόντων ῥῶς πορϑεῖν τὴν αὐτὴν 
σόλιν Ο 18 ἐμπόδιον ΑΟ, ἔμπαιδον 5α ; ἐμπρόσϑιον Ἠθγῃθ, 
8) ἐν ποδὶ ὄν᾽ὺ ὕπερ ἔχει ἄνϑρ.. .. παντελῶς καὶ ὕπερ ἔχει ὁ 
ποὺς κτλ. α Τούτη ϑηυπὐδύυχῃ 816 τοα εύσθγθ οομϑίθτ [8 τ Ὁ.: 
Ὁ ποὺς ἑξὐώνυμος ὁ ἐμπρόσϑιος τοῦ ἵππου, ὃς τὸ ἀνϑρωποειδὲς 
χαλκούργημα βραχὺ παντελῶς καὶ δεδεμένον γονυκλινὲς ἔχει, 

καὶ αὐτὸς σημαίνει, ὅ,τι ἐκεῖσε ἐγγεγραμμένον 14 παντελὸ δὲ- 
μένον ὅ, παντ. καὶ δεδὲμ. ΑΟ, καὶ δεδι γονυκλ. οα. α 1 με- 
γάλου οο44. ργδοίθε 4 (οτα. 6) αὐτοῦ Α,Ε 16 ἐγγεγραμμένον ΑΟ 



οι 
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ἱστορίας τῆς πόλεως καὶ τὰς ἁλώσεις ἔχουσιν ἐνίστορας ἐγ- 
γεγλυμμένας. 

48 (61, νβ᾽. ] Περὶ τοῦ Φιλαδελφίου. Ὅτι τὸ 
καλούμενον Φιλαδέλφιον υἱοί εἰσιν τοῦ μεγάλου Κωνσταν- 
τίνουι Ὁπόταν δὲ ὃ μέγας Κωνσταντῖνος ἐτελεύτησεν, τοῦ 
Κωνσταντίου ὄντος ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς μέρεσιν, Κώνσταντος 

δὲ ἀπὸ δύσεως καὶ τῶν Γαλλιῶν ἐρχομένου, συνήφϑησαν 
ἐκεῖσε καὶ ἀσπάζονται ἀλλήλους᾽ οὐχ ὅτι ἐκεῖ συνήφϑησαν, 
ἀλλὰ τῆς ὑπαντῆς αὐτῶν ἐκεῖσε ἀναστηλωϑείσης. Ὡς δὲ 

ἕτεροί φασιν, ὅτι νῦν τὸ καλούμενον Φιλαδέλφιον, ἐν ᾧ 
ἐστὶ βόρροϑεν ἁψίς, προτείχισμα ἦν καὶ χερσαία πόρτα τὸ 
παλαιόν, ὑπὸ Κάρου κατασκευασϑεῖσα. [} 

49 (561, νβ΄). Περὶ τοῦ ᾿Δνηλίου τοῦ ἐν τῷ 
Φόρῳ. [ Ἐκεῖ οὖν ἵστατο πρῶτον ἡ στήλη τοῦ Φύρου, 
ἣν εἰς καροῦχαν ἤνεγκαν ἀπὸ τοῦ Φιλαδελφίου, ὡς Β 44 
δὲ ὁ Διακρινόμενος λέγει, ἀπὸ τῆς Μαγναύρας. Ἢ ἐν τῷ 
Φόρῳ τεϑεῖσα στήλη πολλὰς ὑμνῳδίας δεξαμένη εἰς 
Τύχην τῆς πόλεως προσεκυνήϑη παρὰ πάντων, ὑψωϑεῖσα 
ἐν τῷ κίονι, τοῦ ἱερέως μετὰ τῆς λιτῆς παρεστηκότος καὶ 

48. 1,.. 8---ὁ0 Αποη. ΤΥ. ῥ. 19, ὅ οχ Ῥασχϑδβύ. 10 1,..9---18 
Αμομ. ΤΥ. Ρῥ. 16, 19 οχσ Ῥασαβύ. ὅδ 49. ἁπου. ΤΊ. ῥ. 16, 30 βαα. 
οχ Ραγϑβύ. δ6 

1 ἀλλόσεις 7 ἐνιστόρους Ο᾽Ἅ, ἐν ἱστορίαις Δ Ο ἐγγεγραμ- 
μένας Α, οα. Κ, καὶ γάλλου ἐρχομένων ΒΘΑΌΟΥ 
οοα. α (οὗ Τὺ.) 5. Ῥοϑί ἀλλήλους Τιδτλῦ. οΧ οὐπϊθούατα 
ἰμβουῖῦ: καλεῖται δὲ ὁ τόπος Φιλαδέλφιον; Βορἃ δ]|18 ποη ἴπ 
Οοαϊπο, βθὰ ἴῃ ΑΠΟΉΥΙΩΣ διοδμοῖγρο δχοιαϊββθ νἱἀθηΐυσ. (ἀν- 
εστηλώϑη δὲ ἡ ὑπάντησις αὐτῶν ἐκεῖσε οὐχὶ διὰ τὸ συναφϑῆ- 
ναι Β, καὶ διὰ τοῦτο μετὰ ταῦτα ἀνεστηλώϑησαν ἐκεῖσε διὰ 
μαρμάρου Ῥωμαίου 6) 9 δὲ Α, οι. “ἃ, 108α. ἐν ὦ--ἀψίς 
τα. Τὰ. α 11 πόρωθϑεν Α,, βορρειόϑεν Ο, βόρωϑεν Μ, οτι., 

βορόϑεν 7, βόϑρῳ Δ.Β ἀφίς Α,Β, ἀψίδα 1Α,, ἀψίδιον σ᾽, 
ἀψίδ Μ 18 Βυῦτιοα ρυϑοβριθυν ἴῃ 8010 7 16 ἡ οοἀὰᾶ,, ἢ 
Τυς δὴ ἣ 8Ὸ 80 σόοϑθ πογὰσα οδρυὺ ἱποϊολοθὶ Δ χὰ Ὧο- 
ναικεία στήλη (ὁ 

- 4». 
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μετὰ κραυγῆς τὸ “κύριε ἐλέησον᾽ βοώντων ἕκατοντάκις. 
Καὶ ἄνωθεν ἐκεῖσε ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ κίονος πολλὰ 
ἐτέϑησαν ϑαυμαστὰ καὶ παράδοξα. Πανήγυρις δὲ περὶ 
τούτου γέγονεν τεσσαρακονϑήμερος καὶ σιτηρέσια πολλὰ 
τότε ὃ βασιλεὺς δέδωκεν. Τῇ δὲ ἐπαύριον τὸ γενέϑλιον 
τῆς πόλεως γέγονεν καὶ μέγα ἱπποδρόμιον᾽ ὅτε καὶ ἡ πόλις 
ὠνομάσϑη Κωνσταντινούπολις. ἢ 

ὅ0 (62, νγ). ] Περὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Φιλαδελ- 
φίου. Τὸν δὲ εἰς τὸ Φιλιαδέλφιον ὄντα σταυρὸν ἀν- 
ἔστησεν ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐπὶ κίονος κεχρυσωμένον διὰ 
λίϑων καὶ ὑέλων κατὰ τὸν σταυροειδῇ τύπον, ὃν εἶδεν ἐν 
τῷ οὐρανῷ. Καὶ ἐκ τοῦ κίονος ἐκείνου τοῦ πορφυροῦ 
ἐποίησεν στήλας τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀνετύπωσεν ἐπὶ 
ϑρόνου καϑέξεσϑαι. [ἰ Ἐποίησεν δὲ εἰς τὸν κίονα ἐκεῖνον 
ἱστορίας τὰς ξαυτοῦ ἐνξζώδους καὶ γράμματα Ῥωμαῖα τὰ 

ἔσχατα σημαίνοντα. “Ἴσταται δὲ ἀντικρὺ τῶν δύο υἱῶν 
αὐτοῦ τῶν ἐπὶ ϑρόνου καϑεζομένων καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
ἀσπαζομένων. 

δ0. 8---ξ14 Αποη. ΤΥ. 17, 1 οχ Ῥαγϑβύ. ὅ8 

2 8ᾳ. λέγουσι δὲ καὶ ἄνω πολλὰ παράδοξα πράγματα 
τεϑῆναι ΤΊ. 2 ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ΟΟ, ἐπὶ --- κίονος οτα. ΤΥ. 

8 ϑαυμαστά ΑΟ' ϑαύματα ὦ περὶ τούτου ΑΟ᾽, ἐπὶ 
τοῦτο , μετὰ δὲ τὴν καϑίδρυσιν α, ὑπὲρ τούτου ΤῪ. 

9 τὸν δὲ κτῦᾶ. ΑΟ, ὁ δὲ σταυρὸς τοῦ φιλ. ἕστην, ὃν ἔστισεν 
ὁ ἃ. Κι 1 10 διὰ λίϑων καὶ ὑέλων οτα. ΤΥ. ὑελίων ΟΟ 
11 κατὰ τὸν σταυρ. κτ. ΑΟὶ, σταυροειδῇ οἵα. ΤΊ.; κατὰ τύπον ὃν 
ἴδεν ἐν τῶ οὖρ. σταυρῶ ἱἰδὸς ὦ 12 καὶ ἐκ τοῦ κίονος τοῦ 
πορφυροῦ ἀφ᾽ οὗ δὴ καὶ στήλας τῶν δύο υἱῶν αὐτοῦ ἐποίησε 
τὰς ἔνϑεν κἀκεῖθεν τῆς στοᾶς καϑεζομένας ἐπὶ ϑρόνων α 
14 ἐποίει (ἐποίησεν) δὲ καὶ τὸν κίονα οοἀά. ρῥγαρίογ 4 (οὐ Οὐ, αα] 
εἰσὶ δὲ ἐν τῷ τοῦ σταυροῦ κίονι κτλὴ 16 ἑαυτῶν Α., τούτων Ο, ἐν 
αὐτῶ Α, 16 τῶν ἐσχάτων σιμαίνοντα , τῶν ἐσχάτων σημαΐί- 
νων Α,. τῶν ἐσχ. σημ΄ [ἢ τὰ ἔσχ. σημαίνοντα Α, (δηλοῦντα περὶ 
τῶν κτλ. α, τῶν ἐσχάτως μελλόντων γίνεσθαι (σημ. οτα.) Ο) 
ἔστανται γ60] ἴσταντο οοαᾶ. φγχϑοίου 7 11 ἐπὶ ϑρόνων Α,, 
ϑρόνοες Ο, ϑρόνω Μ 

ων 
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51 (ὅ8, νδ᾽. Περὶ τοῦ Μοδίου καὶ τῶν χειρῶν. Β 4 
Ὅτι τὸ λεγόμενον Μόδιον ὡρολογεῖον ἦν, ἤγουν τὸ ἔξαμον 
τοῦ Μοδίου" ἵστατο δὲ ἐπάνω τῆς ἀψίδος τοῦ ᾿Δμαστριανοῦ 
μέσον τῶν δύο χειρῶν κατασκευασϑὲν ὑπὸ Οὐαλεντινιανοῦ 

5 διὰ τὸ καὶ τὴν “αμίαν εἶναι ἐγγὺς αὐτῶν. ᾿ Ὕποκάτω δὲ 
ἐν τῷ εἰλήματι τῶν χειρῶν ἴστορίαι εἰσίν᾽ οἵ δὲ πεπειραμένοι 
εὑρήσουσιν αὐτάς. ὩὩρίσϑη δὲ τὸ μόδιον κούμουλον 
πιπράσκεσϑαι᾽ εἷς δὲ τῶν ἐμπόρων πέπρακέ τινι τὸ μόδιον 
δῆγλον᾽ γνοὺς δὲ τοῦτο ὃ βασιλεὺς ἐχειροκόπησεν αὐτοῦ τὰς 

10 δύο χεῖρας καὶ ἔστησεν ὁρᾶσϑαι. ὁμοίως καὶ τὸ μόδιον᾽ 
ἐχρημάτισεν δὲ ὡρολογεῖον. 

ὅ2 (δδ, νς). [ Περὶ τοῦ ᾿μαστριανοῦ. Ἔν τῷ 
τόπῳ τοῦ ᾿Ἵμαστριανοῦ Ζεὺς Ἥλιος ἴστατο ἐν αὐτῷ ἐν ἄρ- 
ματε μαρμαρίνῳ στηλωϑεὶς καὶ ᾿Ηρακλῆς ὃ ἀνακείμενος" 

16 ἔνϑα καὶ ποταμὸς ὁ ἀπὸ “ύκου λατρευόμενος καὶ χελῶναι 
ἐκεῖσε μεσταὶ ὀρνίϑων καὶ δράκαιναι ιη΄ Ϊ καὶ μαρμάρινος 

1. 1..1----ὅ Αποι. ΤΥ. Ρῥ. 21. 20: Περὶ τοῦ Μοδίου: Ὅτι τὸ 
λεγόμενον Μόδιον ὡρῤολογεῖον ἦν. τὸ δὲ Μόδιον ἤγουν τὸ 
ἔξαμον τοῦ μοδίου ἦν εἰς τὰ χέρια κατασκευασϑὲν κτλ. --- ἐγγύς: 
(Ὀϑβϑῦ ἴῃ Ῥασδβί.) Ι,.. ὅ βΒαα. οὗ ΠΠ| 91 οἱ πούδχι δῶ. 1,..12 
--16 οὗ Ρ. 180 1]. θ βᾳ. Αποῃ. ΤΥ. ὑ. 1ὅ, 17 οχ Ῥαγβδβύ. 41 

9 ἤγουν καὶ οομῃὶ. 18: Ὁ. 8 ἀψίδος] καμάρας Ο τοῦ 
ἀμαριανοῦ , τῶν ἀμαστριανοῦ Α, τῶν ἀμαστριανῶν ΟΟ, ΟΘΟΥΤ. 
Τδτα. ὅ τὴν τοῦ παλατίου λαμίαν (ἃ λάμιαν Α40Ὁ 

αὐτὰς ΑΟ, αὐτά ὁ ὥριστο ΑΟ 8 βΒ6αα. τινε σῖτον (σίτου 
Ὁ Ε) ῥίγλον τὸν μόδιον ΑΌ 10 τὸν μόδιον ΑὖΟ'.͵ 11 δὲ καὶ τὸ 
ὁρολ. 7, δὲ ὧρολ. ΑΒ, δὲ ὡς ὧρ. Μ 18 ἔσταται Α, 

14 ἀνακείμενος] καὶ αὐτὸς μαρμάρινος Δα. ἃ 16 ποταμὸς 
ἀπὸ λίϑων λαξευϑείς α, ποταμὸς ὁ ἀπὸ Λύκου προσαγορευ- 
όμενος ποταμὸς ἀπὸ λευκοῦ λίϑου ὁρώμενος 1}. 00]]. Μη. 
ΟὨσυ80]. ορὶβύ. δὰ Φοδπῆθιι ἀθ σϑύθσθ οὐ πονῶ Βοιὴδ (θα. 1ϑιηῦ. 
Ῥοϑὺ Οοάϊηυμῃ Ρ. 122 Β): ἄλλου (86. ἀνδριάντος) ἐπὶ τῆς αὑτῆς 
ὁδοῦ μικρὸν ἐκ λευκοῦ λίϑου ἢ μαρμάρου, ὑπὲρ κεφαλῦᾳ τοῦ 
διὰ τῆς πόλεως χειμάρρου, δοκοῦντος εἰς ἀγκῶνου. ἀντορκελοθ ον 
16 ροϑὲ η΄ δαᾶιὺ ἃ: λίϑιναι ὅλαι 
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Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ. Ἔξωθεν δὲ ἴστατο κίων ἔχων στή- 408-450 
λην τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ τούτου χάριν λέγεται 
᾿Ἐξακιόνιον. “Ίσταντο δὲ ἐκεῖσε στῆλαι πολλαί᾽ συνέτριψε δὲ 
ταύτας ὃ βασιλεὺς Μαυρίκιος. Εἰς δὲ τοὺς νῦν σωζομένους δ82-60Σ 

ὅ χέονας ἵσταντο αἵ ἀπὸ Κυξίκου ἐλϑοῦσαι στῆλαι. 
δ (61, ξα). Περὶ τοῦ Τετραπύλου. Τὸ δὲ νῦν 

λεγομένον Τετράπυλον πρώην ὠνομάξετο Τετράβηλον καὶ 
διήρκεσεν ἔτη ρξ΄ μέχρι Ζήνωνος᾽ ἦν ὁὲ ἐκεῖσε κουβούκλιον 
ἐπάνω τῶν κιόνων ὑπὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου κτισϑὲν 

10 καϑ᾽ ὁμοίωσιν τῆς Ῥώμης. Οἷ δὲ συγγενεῖς τοῦ τελευτή- Β 41 
σαντος βασιλέως καὶ ἡ “4“ὐγούστα προελάμβανον τὸ ἐξόδιον 
καὶ ἐθρήνουν ἐκεῖσε τὸν τελευτήσαντα ἔσωϑεν᾽ ἐρχομένη δὲ ἡ 
κλίνη ἔσωϑεν τοῦ κουβουκλίου, ἀπελύοντο τὰ βῆλα εἰς τὸ μὴ 
εἰςέρχεσϑαι ἢ κατοπτεύειν τοῦ λαοῦ τινα καὶ κατ ἰδίαν 

16 ἐκόπτοντο οἰμωγὰς καὶ ϑρήνους ἕως ὡρῶν ἕξξ᾽ καὶ ἔκτοτε 

ἀνελάμβανον αὐτὸν τὸν ἀποιχόμενον μέχρι τῶν ἁγίων ᾿4πο- 
στόλων καὶ ἐκήδευον αὐτόν" καὶ εἶϑ᾽ οὕτως ὑπέστρεφον αἴ 
γυναῖκες. 

6 (ὅ8, νϑ. Περὶ τοῦ ᾿Εξακιονίου. Ἢ δὲ ἴστα- 
30 μένη εἰς τὸ ᾿Εξακόνιον στήλη ἐπὶ βραχέος κίονος κατὰ τὸ 

2 τοῦ μεγ. Κωνστ, τοῦ αὐτοῦ (ἰ. ὁ. ΤὨΘοάο8:1) Ὁ 8. ἐξα- 
κιόνιον Α,. ἐξωκιόνιον Ο, ἐξακιώνην 1Α., οὐ. αὶ λίϑιναι 
στῆλαι πολλαί α 1 τετράβιον Α 8 ρξΊ ξζ΄ Δ,, οἱ. Β 

9 τῶν οτη. ΑΟ, τῶν τεσσάρων κιόνων α κτισϑέν 
10 οἱ δὲ Α, αἱ δὲ :; καὶ ὅτε τις συγγενὴς βασιλέως ἡ αὐτὸς 
ἀπέϑανε, προελάμβανεν ἡ «4ὖγ. καὶ οἱ συγγενεῖς τοῦ τεϑνεῶτος 
βασιλέως καὶ ἐθρήνουν κτλ. Ο (οἱ τοῦ βασιλέως συγγενεῖς, οἱ 
παῖδές τε καὶ ἡ γυνή 6) 19 βα. ἐρχομένη --- ἔσωϑεν οτὰ. ΑΟ 
(ἀχϑέντος δὲ τοῦ νεκροῦ καὶ προτεϑέντος μέσον τῶν κιόνων ΘΟ) 

18 καὶ ἀπέλυον ΔΑ 14 κατοπτεύειν τοῦ λαοῦ τινὰ Α, 
καϑοπτεύϊν τὸν τοῦ λαοῦ τινὰ ὦ 16 οἰμωγὰς σφοδρὰς καὶ 
ϑρήνους ποιούμενοι Ο, οἶμ. καὶ ϑρήνους σφοδροὺς αὶ 16 ἐλάμ- 
βανον ΑΟ αὐτὸν τὸν ἀπ. ΒΟΙΙΡΒὶ, αὐτὸ τὸ ἀπυχούμενον ὦ, 
τὸν ἀποιχ. (οτα. αὐτὸν) 16}. 17 βαᾳ αἱ γυναῖκες] αἱ συγγενεῖς α 

19 οὐ 80 ἐξοκιονίου οὔ ἐξοκιόνην ὅ. ἐξοχνόνην Δα. Ἐξονανννον 

60, ἑξακιόνιον Α,, ἐξακιόνιν αὶ ἠ “0 τὸ πρὶο Ἔξω. τὰ. ὃ 
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180-191 βόρειον μέρος ὑπάρχει Κωνσταντίνου τοῦ τυφλοῦ τοῦ νεω- 
τερίξζοντος, τοῦ υἱοῦ Εἰρήνης. 

δ (62, ξβ). Ἡ δὲ ἱσταμένη εἰς τὸ Σίγμα στήλη ἐπὶ 
408-460 κίονος ὑπάρχει Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ τοῦ υἱοῦ ᾿Δρκαδίον᾽ 

ἐπε ἣν ἀνήγειρεν Χρυσάφιος ὃ εὐνοῦχος ὁ τξουμᾶς καὶ παρα- 
κοιμώμενος. 

δ8 (66, ξς). Περὶ τῶν ἐλεφάντων. ΔΑΐ δὲ στῆλαι 
τῶν ἐλεφάντων τῆς Χρυσείας πόρτας ἤκαοιν ἐκ τοῦ ναοῦ 

Φ 

408.460 τοῦ 'ρεως ἀπὸ ᾿4ϑήνας παρὰ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ τοῦ κτί- 

Β 48 

“--- τορος τοῦ χερσαίου τείχους μέχρι τῶν Βλαχερνῶν᾽ ὅπερ ἔκτισεν 1 
εἰς ἑξήκοντα ἡμέρας" ἐχόντων τῶν δύο μερῶν τῶν δήμων ἀπὸ 
χιλιάδων ὀκτώ, ὄντων δημάρχων Μαγδαλᾶ μέρους τῶν Βε- 
νέτων καὶ Χαρισίου ἀδελφοῦ αὐτοῦ μέρους τῶν Πρασίνων 
μετὰ καὶ Εὐλαμπίου συγγενοῦς αὐτῶν. Καὶ ἤρξαντο κτίζειν 
οὗ μὲν Βένετοι ἀπὸ Βλαχέρνας, οἱ δὲ Πράσινοι ἐκ τῆς Χρυ- 
σείας πόρτης᾽ καὶ ἡνώϑησαν ἀμφότεροι εἰς τὴν Μυρίανδρον 
πόρταν τὴν καλουμένην Πολύανδρον, τῶν ἰδιωτῶν δὲ κα- 
λούντων αὐτὴν Κολίανδρον᾽ οὕτως δὲ ἐκλήϑη Πολύανδρος 
διὰ τὸ ἀμφότερα τὰ μέρη ἐκεῖσε ἐνωϑῆναι. 

ὅ88 (66, ἔς. Περὶ τῶν λοιπῶν στηλῶν τῆς Χρυ- 
σείας. «ΑΔ λοιπαὶ στῆλαι αἷ ἰστάμεναι εἰς τὴν Χρυσείαν 

»-Δ 

1 

1 ὑπῆρχε ΔΑΟ 8 εἰς τὸ σίγμα ΑΟ, οἱ. 26 ἐπὶ 
τοῦ μεγάλου κίονος ὅ καὶ) ὁ Οὗ παρακυμούμενος 

8 χρυσῆς οοαά. γτδοίοΣ 26 πόρτας Α,, πόρτης τρ!]]. 
ἐκ τὸν ναὸν ὁ 9 ἀπὸ ἀϑηνῶν Ο 11 ἑξήκοντα ΔΟ, 

ἑπτὰ 16 τῶν δήμων Α,ΟὍ, ομμ. 1, τοῦ δήμου ᾿ 
ἀπὸ χιλ.] ἀνὰ χιλιάδας Ὁ 12 ὀκτώ ΑΟ, πεντικοντα ὀκτῶ ὁ (μιᾶς Ο) 

βινμάρχων 9 μανδαλᾶ Β, μυγδαλᾶ Μ, μαγδαλαῦὲθ α 
τῶν οτο. 7 18 χαρισίου ἘΞ, χαρσίου τ6]]. αὐτοῦ] ἐξ οὗ 
καὶ ἡ λεγομένη χαρισίου πόρτα 844. (Ὁ. 16 βλαχερνῶν οοἀᾶ. 
Ῥγϑϑίοσ ὦ 16 πόρτας Α, ἡνώϑησαν κτλ] ἡν. εἰς τὴν λεγο- 
μένην ἀγροικικῶς πόρταν κολίανδρον, πολύανδρον λέγεσϑαι 
τυπωϑεῖσαν α ἀμφότεροι 4, οτα. 16]]. 11 πολύανδρον] 
κολύανδρονα 178α. τῶν ἰδιωτῶν --- Κολ. ολ. ΑΟ᾽ καλοῦντιν ὦ, 
ΟΟΥΤΟΧῚ 18 πολυἀάνδροῦ 19τὰ οὐ. ἴη Βπη9 δαα!ῦ Ο: ἔχων καὶ 
τὴ» χρυσεέαν πόρταν, αὐδδ ΟΧΡ]ΟΔΤΘ ἈΟᾺ Ῥόβᾶστα. 1 τὺν οτὰ. 1 
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ἤκασιν παρὰ Βιγιλίου ἀσηκρήτου καὶ ἀστρονόμου, μετὰ καὶ 
τῆς γυναικείας τῆς κατεχούσης τὸν στέφανον εἰς τύπον τῆς 

πόλεως. ἄνωθεν δὲ καὶ κάτωθϑέν εἰσι καὶ λοιπὰ μικρὰ 
ξόανα, ἅτινα σημαίνουσιν τοῖς πεπειραμένοις ἀκριβῶς πολλὴν 
γνῶσιν. 

ὅ9 (87, οιϑ).. Περὶ τοῦ Στρατηγίου. Τὸ καλού- 
μενον Στρατήγιον ἡ στήλη ὑπάρχει ᾿Δλεξάνδρου τοῦ Μακε- 
δόνος, ἡ ἐν τῷ μεγάλῳ ἱσταμένη᾽ ἥτις ἴστατο πρώην εἰς 
Χρυσόπολιν, ὅτι τὸν στρατὸν αὐτοῦ ἐκεῖσε ἐρρόγευσε διπλῆν 
δόγαν τὸν ἕνα χρόνον᾽ καὶ διὰ τοῦτο ὠνομάσϑη Χρυσό- 
πολις παρὰ τῶν Μακεδόνων᾽ ἐκ δὲ τοῦ στρατοῦ ὠνομάσϑη 
Στρατήγιον. Ἵστατο δὲ ἡ στήλη εἰς Χρυσόπολιν, ὡς ἀν- 
ἤγειραν αὐτὴν οἷ λαοί, χρόνους χμη ὃ δὲ μέγας Κων- 
σταντῖνος ἔφερεν αὐτὴν ἐν τῇ πόλει. Ἐκεῖσε δὲ ἀπεδοκι- 
μάξοντο οἵ στρατιῶται, ὅτι πεδίον ἦν ὃ τόπος. 

60 (87, ρον. Τὸ δὲ ΙΜονόλιϑον τὸ ἱστάμενον ἐκεῖσε 
ἀπόκλασμα ἦν τοῦ ἱσταμένου εἰς τὸ ᾿Ἱππικόν᾽ ἧκε δὲ ἀπὸ 
᾿ϑήνας παρὰ Πρόκλου πατρικίου ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ μι- 
κροῦ Θεοδοσίου. 

1 βιγλίου ἃς, βασιλείου ἃ ἀσηκρήτου 1Α,, ἀσηκρῆτις Μ6, 
πρωτοασηκρήτου Ο 2 γυναικὸς στήλης τῆς ἔξωϑεν ἱσταμένης 
καὶ κατεχούσης Ο,, τῆς γυναικείας χαλκῆς στήλης ἃὰ 8 πόλεως] 
μελλούσης στεφανῶσαι τὸν ἀπὸ δύσεως ἐρχόμενον δααιύ α 
8 δὲ οἵα. 7 4 σημαίν.] αὐτὰ δα.  πεπηρασμένοις ἡ ἀκριβῆ 
πολλὴν γνῶσιν Α (ἄπερ σημαίνουσι καινά τινα μέλλοντα γενέσϑαι 
ἐν τοῖς ἐσχάτοις Ο) 6 μᾳ. Τὸ καλ. μέγα στρατήγιον στήλη 
ἐστὶν ἀλεξάνδρου τοῦ μακεδόνος καὶ ἵστατο εἰς χρυσόπ. κτλ. Οἱ ᾿ 
1 στήλη 76, ἡ στήλη 10}. τοῦ οἵα. 8. ἱσταμένη οτι. 
ἐν τῷ μεγάλῳ κίονι 64 α.: ῬΘΙΡΘΟΥδΤα, ἱσήτηο στρατηγίῳ 5υὃ- 
δ ἀΙ ΘΠ 68 ἤτις χαλο ἔστη δὲ αὐτὸ παρὰ τοῦ στρατοῦ αὐτοῦ 
ὅτι ἐν τῇ τοιαύτῃ πόλει δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐρρογεύϑησαν αὶ 
12 Βα. Ἴστατο κτλ. ἀνηγέρϑη δὲ ἡ στήλη παρὰ τοῦ πλήϑους 
τοῦ λαοῦ γμη ὄντων Ο, ἀνήγειρε δὲ τὴν στήλην τὸ πλῆϑος τοῦ 
λαοῦ γμη Μ 152 Ῥοὺ δὲ ᾿τηβουῦῦ ὡς εἴρηται 18 μετὰ 
ρόνους ὦ 14 αὐτὸ 7 ἀπεδοκιμ. --Ξ ἐδοκιμάξοντοδ 16 ὅτε 
ἦ Ἐ, ὅτι 16]]. 16 τὸν δὲ μ. τὸν 1 (ὁ δὲ μονδιύδος ὃ ---λοτὸὰν 
μενος 6) 17 ἤκι 1 Ι ἀπὸ ἀϑηνῶν οοδὰ. Ὀτόῖχοσ ὃ 

Βοχίρέοσθα Οχίᾳ. Οομπδίδας. 11. ΝΣ 
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61 (81. 88, ριϑ΄, ρκ). ἽἼστατο δὲ εἰς τὸ αὐτὸ Στρα- 
τήγιον καὶ ὃ τρίπους (ὃ) ἔχων τὰ παρῳχηκότα καὶ τὰ ἐν- 

Β 49 εστῶτα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι᾽ καὶ ὁ νότιος πόλος καὶ 
ἡ λεκάνη τοῦ Τρικακκάβου ἡ τεϑεῖσα εἰς τὰ Στείρου" εἰς 
μαντεῖον γὰρ ἦν ὃ τόπος" πλησίον δὲ ἐκεῖσε καὶ ἡ Τύχη 

866-866 τῆς πόλεως. Ὁ δὲ Βάρδας ὁ Καῖσαρ ὁ ϑεῖος Μιχαὴλ τοῦ 

βασιλέως μετατέϑηκεν καὶ παρέλυσεν αὐτὰ καὶ συνέτριψεν .--- 
Περὶ δὲ τοῦ ἹΜονολίϑου ὃ χρονικὸς δηλοῖ τὴν αὐτοῦ ἴστο- 

4δ1--4π4ι ρίαν. Ὃ δὲ μικρὸς Στρατήγιος ὑπάρχει ἡ στήλη τοῦ “εω- 
μακέλλη. 

62. Περὶ τῶν Σοφιῶν. ὋὉ λιμὴν τῶν Σοφιῶν 

518-621 ἐκτίσϑη παρὰ ᾿Ιουστίνου τοῦ ἀποκουροπαλάτου, τοῦ ἀνδρὸς 

Σοφίας τῆς “ωβῆς. Μέσον δὲ τοῦ λιμένος ἵστανται στῆλαι 
τέσσαρες, Σοφίας καὶ ᾿Ιουστίνου καὶ ᾿ἀραβίας καὶ Βιγλεντίας 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ αἵ μὲν δύο ἀφῃρέϑησαν παρὰ Φι- 

τι1-|18 λιππικοῦ᾽ εἶχον δὲ γράμματα τῶν μελλόντων. 

68 (112, ,δ). Περὶ τοῦ Ἐλευϑερίου. Ὁ δὲ λι- 
μὴν τοῦ ᾿Ἐλευϑερίου ἐκτίσϑη παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταν- 
τίνου᾽ ἵστατο δὲ στήλη λιϑίνη Ἐλευϑερίου ἀσηκρήτου, 
φέρουσα ἐπὶ ὥμων καπούλιον καὶ πτύον ἐν τῇ χειρί, ἀμφότερα 
λίϑινα. Κτισϑείσης δὲ τῆς στήλης τοῦ Θεοδοσίου ἐπὶ τοῦ 

2 ὁ ΒΌΡΡΙΘΥΙ ἔχων] ἱστορημένα φέρων ἃ 4 ἡ τεϑεῖσα κτλ.} 
ἥτις ἐτέϑη εἰς τὸν ναὸν τῶν στείρου εἷς φιάλην α εἰς τὰ τξύρου 
γ0] τξίρου οοαᾶ. ρῥτδοίου 9 6 ἧς μαντεῖον ἦν ὁ τόπος Ο 
ὁ πόλεως] πρὸ τοῦ ἀρϑῆναι δἀὰϊῦ α δὲ Βάρδας --- 1 βασιλ. 
οὔ. 8 Βα. Περὶ --- ἱστορίαν οτὰ. τὴν αὐτὴν ἰστ Α 
(περὶ δὲ τῆς ἱστορίας τοῦ μονολίϑου λέγει ὁ χρονικὸς Ο) 9 ἡ 
οἴω. Α΄ . Δ,.ςσ6 12 ἀπὸ κοροπαλάτου 3, ἀπὸ (τῶν) 
κουροπαλατῶν ΑΘ 14 Ἰοοο Ὑ᾽ρ]οηὐίδο βίδα ΝΆΣΒ18 τηθ- 

ταοταίν [Π 87 16 αὐτῶν 506, αὖ Α, αὐτοῦ [,810Ὁ0. 
68. ΑΟΜ, 716 117 βαα. οὗ. ΠῚ 91 19 ἴστατο δὲ καὶ στ Α 

πρωτασηκρήτου ( 20 καπούλιον ΑςΟ, κάποῦ Α,, κα- 
ποῦλην 4, κόφινον (ὐύ, σκαπούλιον Τιϑτη Ὁ. πθΒοῖ0 ἀηᾶθ. Εἰβὺ ἃγοϑ 
Ἰσηθα δῦ οοὐρθβ. 6 βὶριηϊβοοίζοηθ γ0618 γ. Εθ:ΒΚ6 δὰ Οοῃηβί. 
ῬΟΩΡᾺ. 6170, 11 21 κτισϑέντος δὲ ἡ στήλη τοῦ κίονος τοῦ 
ξσωύρου ὦ χοῦς κτλ. 7, κτισϑέντος οἰΐϊδτα Α, 

10 
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κίονος τοῦ Ταύρου ὁ χοῦς ἐχύνετο εἰς τὸν λιμένα καὶ 
ἐγεμίσϑη. 

64 (48, μδ). Περὶ τοῦ σταυρίονυν. Τὸ δὲ σταυ- 
οέον τὸ ἱδρυμένον ἐπὶ τοῦ κίονος πλησίον τῶν ᾿Αἀρτοπωλείων 

δἐν τῇ αὐλῇ τῇ λιϑοστρώτῳ ἀνηγέρϑη παρὰ τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου, ὅταν ἐκτίσϑη ἡ πόλις. Τὸ δὲ παλαιὸν 
ἔφερον ἐκεῖσε τοὺς ἵππους ἑξκατέρων τῶν μερῶν οἷ ἡνίοχοι 
καὶ εὐφημίξοντες ἔλεγον ἱτοῦ σταυροῦ ἡ δύναμις, βοήϑει Β ὅ0 
αὐτοῖς. Ἐκεῖσε δὲ ἴσταντο καὶ πύλαι χαλκαῖ τέσσαρες ἐκ 

10 τῶν τεσσάρων μερῶν καὶ περίπατοι γύροϑεν τέσσαρες καὶ 
σημειοφορικὰ πολλά᾽ καὶ διήρκεσαν μέχρι Θεοφίλου. Ἔ;κ- 880--843 
τοτε δὲ ἐκλήϑη κοιλὰς κλαυϑμῶνος παρ᾽ αὐτοῦ καὶ προσ- 
ἑετάγησαν οἵ σωματοπρᾶται ἐκεῖσε πιπράσκειν τὰ οἰκετικὰ 
πρόσωπα. 

:1. δῦ (120, ρνβ᾽). Περὶ τοῦ ξενῶνος τῶν Θεοφίλου. 
Ἐν τῷ καλουμένῳ Ζεύγματι ἐπάνω τοῦ λόφου, ὅπερ ὁρᾶται 
εὔμηκες κτίσμα νοσοκομείου, ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἀν- 
ἤγειρεν αὐτὸ εἰς πορνεῖον. [Γέγονε δὲ καὶ οἶκος ᾿Ισιδώρου 
πατρικίου, εἶτα μοναστήριον γυναικεῖον᾽ καὶ ὃ Θεόφιλος 829-843 

40 ἐποίησεν αὐτὸ ξενῶνα.] “Ἴστατο δὲ στήλη ἐπὶ κλωστοῦ λι- 
ϑίνου κίονος, ἡ ̓ Αφροδίτη᾽ τῶν δὲ ἐρώντων ἀπερχομένων 
καὶ συνουσιαξζόντων τὰς ἐκεῖσε οἰκούσας μοιχαλίδας, ἔξω δὲ 

Ι,.. 320 βΒαᾳ. ἃ, ᾳποοῦχῃ ἔδοϊαεῦ ΟΜ, Ἰομρὶυβ αϊβοσοραὺ ἃ ὦ: 
“Ἴστατο δὲ στήλη ἐπὶ κλωστοῦ λιϑίνου κίονος τῆς Ἀφροδίτης" 
τῶν δὲ ἐρώντων ἐκεῖ ἀπερχομένων καὶ συνουσιαξόντων τὰς 

64-- 66. ΑΒΟΜΤ6 8 Ββαα. Περὶ τοῦ σταυρίου τοῦ δεδεμένου 
ἐπὶ κίονος πλ. τῶν ἀρτ.. .. ἀνηγέρϑη κτλ. ( 4 δεδεμένον Μ 
(οὗ. Ἰοχατηδ ἴῃ Ὁ), ἰδρυσμένον ἐπικίονος  ὄὅ τοῦ λυϑοστρώτου Α, 

1 τῶν οὰ. ἢ 8. φιμίξωντες 70, εὐφημίξοντες ΑΚ 589 αὖ- 
τοῖς ΦΑς, αὐτὰ Α,., ἡμῖν Ο ἐκ οτω. Ο 10 περίπατοι πλα- 
κωτοὶ γύρωϑεν α 11 δὶίήρκεσαι 12 κυκλὰὸ 5 1 περὶ 
τοῦ τρικλίνου τῶν ϑέεοφ. Θ, περὸ τοῦ ξενῶνος τοῦ μεγάλου Μ 

τοῦ ϑεοφ. Α,. 16 τοῦ κρημνώδους λόρου α 17 κτίσμα 
νοσ.] τὸ ὁρώμενον ἐπίμηκες τρικλινάριυν ἃ λὰ Γέγονε --- δ Ὁ- 
νῶνα 8 αϊ 50108 Ο 

ἈΝ 
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τοῦ οἴκου μὴ εὑρίσκεσθαι ἕτερον πορνεῖον ἢ τοιαύτην μοι- 
χαλίδα γυναῖκα ἔσωθεν δὲ τοῦ αὐτοῦ οἴκου ἦσαν διάχωρα 
ἐπὶ τοὺς κίονας μετὰ κρικίων καὶ κορτένων᾽ καὶ οὕτως οἵ 
ἐν ἀσωτίᾳ ἐκεῖσε ἐρώμενοι ἐτέρποντο. Ἦν δὲ σημεῖον ἡ 
στήλη τῶν ἐν ὑπολήψει ὄντων καϑαρῶν γυναικῶν καὶ παρ- 
ϑένων, πλουσίων τε καὶ πενήτων᾽ ἐάν τις ἔλυσεν τὴν παρ- 
ϑενίαν τινός, ἐκείνων πολλῶν τε καὶ ὀλίγων μὴ ὁμολογούν- 
τῶν ἔλεγον αὐταῖς οἵ γονεῖς καὶ φίλοι᾽ ᾿ἀπέλθωμεν εἰς τὸ 
τῆς ᾿ἀφροδίτης ἄγαλμα καὶ, εἰ καϑαρὰ εἴης, ἐλεγχϑήσει.᾽ 
Ἐκεῖσε δὲ ὑπὸ τῆς στήλης πλησιαξζουσῶν, εἰ μὲν ἄμεμπτος 
ὑπῆρχεν. διήρχετο ἀβλαβής, εἰ δὲ ἐμιάνϑη ἢ ἐλύϑη 
αὐτῆς ἡ παρϑενία, ἡνίκα ἐπὶ τὸν κίονα τοῦ ἀγάλματος 
ἐπλησίασαν, ἄκουσαν καὶ μὴ βουλομένην ἐπιστασία ἀϑρόα 

ἐκεῖσε οἰκούσας μαχλάδας ἔξωϑεν τοῦ αὐτοῦ οἴκου οὐχ εὑρίσκετο 
ἕτερον πορνεῖον. Καὶ ἦσαν διάχωρα ἐπὶ τοὺς κίονας μετὰ κρι- 
κέλλων καὶ κουρτίων᾽ καὶ οὕτως ἐκεῖ ἐν ἀσωτίᾳ οἱ ἐρῶντες 
ἑτέρποντο. Ἦν δὲ καὶ στήλη τῶν ἐν ὑπολήψει οὐσῶν γυναικῶν 
καϑαρῶν καὶ παρϑένων, πλουσίων τε καὶ πενήτων ἐάν τις 
ἔλυσεν αὐτῶν τὴν παρϑενίαν, ἐκείνων δὲ μὴ ϑελουσῶν (ϑελόν- 
τῶν Α4) ὁμολογεῖν, ἔλεγον αὐταῖς οἱ γονεῖς τε καὶ φίλοι: "ἀπ- 
ἐλϑωμεν εἰς τὸ τῆς ᾿Ἀφροδίτης ἄγαλμα᾽ καὶ εἰ καϑαρὰ εἶ, ἐλεγ- 
χϑήσει ἐκεῖ ἐπὶ τῆς στήλης. καὶ ὅτε ἐπλησίαξον, ἡ μὲν ἄμεμ- 
πτὸς διήρχετο ἀβλαβής. ἡ δὲ ἐφθαρμένη, ἡνίκα ἐπὶ τὸν κίονα 
τοῦ ἀγάλματος ἐπλησίαξεν, ἄκουσα καὶ μὴ βουλομένη ἐπιστασίᾳ 
ἀϑρόᾳ ἐσηκοῦντο τὰ ἱμάτια αὐτῆς καὶ ἐδείκνυεν τὸ ἑαυτῆς αἷ- 
δοῖον. Ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἔχουσαι ἄνδρας, ἐὰν λαϑραίως ἐμοι- 
χεύοντο, τοῦτο ἐγίνετο, καὶ οὕτως ἀπηλέγχοντο. Καὶ ἐθαύμαξον 
πάντες καὶ ἐπίστευον τῇ γενομένῃ πορνείᾳ, ἐκείνων παρευϑὺ 
ὁμολογουσῶν. Τῆς δὲ γυναικὸς ἀδελφὴ ᾿Ιουστίνου τοῦ ἀπὸ 
κουροπαλατῶν συνέτριψε τὴν στήλην διὰ τὸ αὐτῆς αἰδοῖον 
φανῆναι μοιχευσάσης, διερχομένης δὲ ἐφίππου ἐκεῖσε ἐν τῷ λού- 
ματι τῶν Βλαχερνῶν διὰ τὸ ἐξαίσιον ὄμβρον γενέσθαι τότε καὶ 
μηκέτι δύνασϑαϊ τινα πλεῖν ἐν τοῖς βασιλικοῖς δρόμωσιν. 

2 εἰς τὰ διάχωρα τῶν κιόνων κελλία σκεπόμενα μετὰ κορ- 
τένων (ὦ 8 αὐτὰς 18 Βα. ἀϑρόον ϑαιμονία ἐπιστασία 
ἐσχότεξεν αὐτὰς καὶ αἷρουσαι τὰ ἱμάτια κτλ 
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ἐσκότιξεν αὐτὴν καὶ σηκόνουσα ἐν πᾶσιν τὰ ἱμάτια αὐτῆς, 
ἐδείκνυεν πᾶσιν τὸ ἑαυτῆς αἰδοῖον᾽ ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ὕπ- 

ανδροι, ἐὰν λαϑραίως ἐμοιχεύοντο, τοῦτο καὶ ἐν αὐταῖς 
ἐγένετο. Καὶ ἐθαύμαζον πάντες καὶ ἐπίστευον πάντες τῇ 

6 γενομένῃ πορνείᾳ ἐκείνων ὁμολογουσῶν. ᾿Η δὲ γυναικαδέλφη 
᾿Ιουστίνου τοῦ ἀποκουροπαλάτου συνέτριψε τὴν στήλην διὰ δ518- 
τὸ καὶ αὐτῆς τὸ αἰδοῖον φανῆναι μοιχευσάσης καὶ διερχο- 
μένης ἐφίππου ἐκεῖσε ἐν τῷ λουμάτι τῶν Βλαχερνῶν διὰ τὸ 
ἐξαίσιον ὄμβρον γενέσϑαι καὶ μηκέτι δύνασθαί τινα πλεῖν 

10 ἐν τοῖς βασιλικοῖς δρομωνίοις. 
66 (169, .γ) | Τὰ δὲ λεγόμενα Κοντάρια, βίγλα ἦν 

ἐχεῖ μεγάλη τὸ πρότερον καὶ ἕως ἑπτὰ χρόνων ἐφυλάττετο 
ἐχεῖσε᾽ καὶ πολέμου γενομένου δύο ἔτη ναὸς ῳκοδομήϑη 
εἰδώλων μικρὸς ὑπὸ Γαλλίνου᾽ ὃν καϑελὼν ὁ μέγας Κων- 

1:1 σταντῖνος τῆς ϑεοτόκου ναὸν ἤγειρεν καὶ ἐχάραξε τὸν Χρυ- 
στὸν καὶ τὴν ϑεοτόκον καὶ τὴν αὐτοῦ μητέρα καὶ ἑαυτὸν 
καὶ ἐπετέλεσεν πανήγυριν ἡμέρας δώδεκα. [Ὅστις ναὸς μετ- 
ὠνομάσϑη ἡ ἁγία Θέκλα. Τότε δὲ καὶ τοῦ Μιλίου ἡ κα- 
μάρα χερσαία ἦν πόρτα᾽ καὶ εἰς τὸ Διίππιν ἦν ἡ ἀλλαγή. 

40 Αὐτὰ δὲ τὰ λεγόμενα Κοντάρια μέγα ὄρος ἦν, ἐξ οὗ καὶ Β ὅ 
ἐφυλάττετο ἡ βίγλα τῶν Βυζαντίων πτοουμένων τοὺς δὺυ- 
σικούο. 

66. Ι,. 11 --- 17. Αποῃ. ΤΥ. Ρ. 16, 9 ὁχ Ῥαγβδβύ. ὅ8. 

2 ῥοίπανδροι (ΞΞ οἱ ὕπανδροι) 1 6 συνέτριψε καὶ τῇ ϑαλάσ- 
σῃ ἔδωκε ἃ 1 διερχομένη} αὕτη ποτὲ ἐκ τοῦ παλατίου τῶν Βλ. 
πρὸς τὸ μέγα παλάτιον ἀπερχομένη ἅμα τῇ βασιλίδι Σοφίᾳ καὶ 
αὐταδέλφῃ αὐτῆς καὶ ἐξαισίων ὄμβρων γενομένων ἐκ τῶν πλοίων 
ἀποβᾶσαι δι᾽ ἵππων ἐφέροντοα 11 τὰ δὲ νῦν λὲγ. δ 12 τὸ 
πρότερον πρὸ τοῦ κατασχεῖν τὸν μέγαν Κωνστ. τὸ Βυξάντιον α 

14 Γαλλιήνου ἸιδτηῸ. (ἀθ Ἰτηροτδίοτο Ο81119ὴη0 οορὶῦδηΒ) 
16 τὴν θεοτόκον καὶ τὴν αὐτοῦ μητέρα Ο( τὴν αὐτοῦ μητέρα 
τὴν ἁγίαν ϑεοτόκον Α, καὶ τὴν αὐτοῦ μητέρα οτη. 4: οἵ, Αποῃ. 
Τὸ. δρυὰ απο καὶ τὴν ϑεοτόκον ΘΧΟΙαΙδ, οὐ Ραχαβῦ. 
19 διίππιν α, δίππιν 3, δίππιον Α.0, δίπτη ΚΓ. δἌςοος.ϊ 

420 ἐξ οὗ λα. ΚΑ 21 ἡ οτὰ. ὃ δυτιχοὺς Ὁ 
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61. [Ὅτε τὰ λεγόμενα Βιγλεντίου ἰσχυροτάτη βίγλα ἦν 
τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου, ὅτε τὸ Βυζάντιον ἐπόρϑει. 

68 (96, οκϑ.. Περὶ τοῦ Νεωρίου. Ι Ὅτι τὸ Νεώ- 
ταῖ- τᾶν Οἱον ὁ Κόνων ἐστοιχειώσατο᾽ ἐν ᾧ καὶ ἀγορὰ τῶν ϑαλασ- 

δ81-866 σίων ἐμπόρων πρῶτον ἦν᾽ ἐπὶ δὲ ̓Ιουστινιανοῦ μετεποιήϑη 
εἰς τὸν ᾿Ιουλιανοῦ λιμένα. 

69 (187, οςεγ}. ἰ Ὁ δὲ ἀγωγὸς τῶν μεγάλων ἀψίδων 
ὑπὸ Οὐάλεντος ἐκτίσϑη ᾿ὶ ὡς δρᾶται. 

0 (187, ρᾳε). , Ἐν τῇ καλουμένῃ ᾿Δετίου κινστέρνῃ, 
ἥτις ὑπὸ ᾿Δετίου πατρικίου ἐκτίσϑη ἐπὶ Οὐάλεντος, στήλη 
ἴστατο τοῦ αὐτοῦ “Δετίου. Ϊ 

“1 (188, 045). Ἢ δὲ λεγομένη ᾿ἄσπαρος κινστέρνα 
ὑπὸ ἴἄσπαρος καὶ ἀμδαβουρίου ἐκτίσϑη ἐπὶ τοῦ μεγάλου 

461-414 Δέοντος᾽ καϑ'᾽ ἣν ἀμφότεροι πληρωϑείσης αὐτῆς ἀνῃρέϑη- 
σαν [παρὰ τοῦ αὐτοῦ βασιλέως οἵτινες ἐβούλοντο μετὰ 
τοῦ δήμου καταβιβάσαι “έοντα τῆς βασιλείας, εἰ μὴ ἐξ ἀγ- 

φιᾶ 

χινοίας οὗτος τούτους ἀνεῖλε δόλῳ.) Ὁ δὲ οἶκος τοῦ 
"άσπαρος ἦν, ὄνπερ εἶχεν Βασίλειος ὃ παρακοιμώμενος. 

11. 12---Ἠ14: Περὶ τῆς Ἄσπαρος᾽ Ἄἄσπαρ καὶ ᾿ἀρδαβούριος 
οἱ πραιπόσιτοι ἔκτισαν ,“πελευσϑέντες ὑπὸ τοῦ μεγάλου “έοντος 
τοῦ μακέλλου, οὺς καὶ ἅμα τῷ πληρῶσαι ταύτην ἀνήρηκεν ἐπι- 
βούλους αὐτοῦ εὑρών. α 

67. Αποη. ΤῊ, Ρ. 16, 16 οχ Ῥαχαβὺ. δά 68. Αποῃ. ΤῪ. 
Ρ. 19, 17 ὁχ Ῥαγαβὺ. 2 69. Αῃοῃ. ΤΥ. ῥ. 19, 24 οχ Ῥαγαϑῦ. 74 

0. Αποι. ΤΥ. Ῥ. 21, 12 οχ Ῥασγβδβύ. 817 71. Αὔου. ΤΥ. 
Ῥ. 91, 16 ὁχ Ῥαγδβύ. 88 

67. Α])α 1 βιγλεντίας ΤΑ,, βιγλέντια Α. Ο, ΟΟΥΤΟΧῚ ΟΧ ΤΥ. 
68 -- 71. ΑΒΟΜ0 4 βα. ἀγοραὶ --- ἦσαν --- μετεποιήϑησαν ΤῈ 

Ἵ τῶν μεγάλων ἀψίδων ΟΕ, ΟἸᾺ. ἐν τῶν ἀψφίδων ὁ 
ἀψίϑων)] ἑἐμεγάλε καμάρε δἀὰ. 4, ἤτοι αἱ οὐράνιαι καμάραι 
δαὰ. 11 τοῦ αὐτοῦ ᾿Δετίου ᾽ΑΒ, τοῦ αὐτοῦ οὐάλεντος Εἰ 
(οἵ. Ῥαγαβί.), τοῦ αὐτοῦ Ὁ 12 ἴῃ οοά. Ας 8 11 δηὐοοραϊύ 
Ῥδυδρυδρθῦυχα 70 14 πληρ. τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς 1 --- 17 οχ- 
Βίδὺ 10. 8010 11 Ὁ δὲ οἶκος κτλ. Οὗ, Π 99 (οοά. Β.) 
719 παρακοιμούμενος ὦ 



ΠΑΤΡΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΩΣ 1]. 189 

2 (189, ρηζ) Τὴν δὲ Βώνου κινστέρναν ἔκτισε 
Βῶνος πατρίκιος ἀνελϑὼν ἀπὸ Ῥώμης καὶ ἐσκέπασεν αὐτὴν 
διὰ κυλινδρικῶν ϑόλων. ᾽Ο δὲ οἶκος αὐτοῦ ἐκεῖσε ἦν" ὃ 
αὐτὸς δὲ ἦν ἐπὶ Ἡρακλείου βασιλέως. 810-8 

ὃ 18 (4δδ, οε. Περὶ τοῦ ᾿Ιπποδρομίου. [ Ὅτι ἀπὸ 
“Ἑώμης πολλὰ ἐνεχϑέντα εἴδωλα ἔστησαν ἐν τῷ ᾿Ιπποδρομίῳ, 
ἐξαίρετα δὲ ξξήκοντα, ἐν οἷς καὶ τὸ τοῦ «Αὐγούστου. |} '4πὸ Β δ: 
δὲ Νικομηδείας στῆλαι πολλαὶ ἥκασιν, ὅϑεν καὶ 4Διοκλητι- 
ανοῦ ἐν τῷ ᾿Ιπποδρομίῳ σώξεται ἕως νῦν, ἐπίκυφος 

10 οὖσα ἀναμέσον τοῦ καϑίσματος || ἱσταμένη τοῦ βασιλικοῦ. 
Ὁμοίως καὶ ἀπὸ ᾿Αϑήνας καὶ Κυξίκου καὶ Καισαρείας καὶ 
Τράλλης καὶ Σάρδης καὶ Μωκησοῦ καὶ ἀπὸ Σεβαστείας 
καὶ Σατάλων καὶ Χαλδείας καὶ ᾿Αντιοχείας τῆς μεγάλης καὶ 
Κύπρου καὶ ἀπὸ Κρήτης καὶ Ῥόδου καὶ Χίου καὶ ᾿ἅττα- 

16 λείας καὶ Σμύρνης καὶ Σελευκείας καὶ ἀπὸ Τυάνων καὶ 
᾿ΙΚκονίου καὶ ἀπὸ Βιϑυνῶν Νικαίας καὶ ἀπὸ Σικελίας καὶ 
ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων ἀνατολῆς καὶ δύσεως ἥκασι διά- 
φοραι στῆλαι παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, αἱ καὶ 
ἐτέϑησαν καὶ ἐστηλώϑησαν, ἐν ᾧ οἱ διερχόμενοι ταῦτα καὶ 

΄ 

30 πεπειραμένοι ἔχωσιν τὸ ἀλάϑητον τῶν ἐσχάτων. 

78. 1. ὅ --- Π Αποη. ΤΥ. ῥ. 17, 17 οχ Ῥασϑβύ. 60: 1]. 7 βα. ἄποῃ. 
Τα Ρ. 20, 8 οχ Ρασχαβύ. 76 

9. ΑΒΟΜ. Οὗ ΠΙ 88 8 διὰ κ. μ᾿ κυλινδρικῶ ϑόλω Ο 
8 84ᾳ. Ὁ δὲ --- βασιλέως οα. αὶ 78 -- 4. ΑΒΟΜ, 956 

6 ροϑὺ εἴδωλα δαᾶ. τὰ μὲν Ας ἔστησαν Ας, ἐστάϑησαν Α,. 
ἔστισαν αὐτά ὦ (ἄτινα ἐτέϑησαν Ο) 7 ἑξήκοντα] ἕξ ΤΊ. 
9 ἐπίκουφος Α,. ἐπίκωφον αὶ 11 ἀϑηνῶν ΔΟ, φρυγίας α 

12 τράλλης] τράλεως αι, τρωάδος Ο σάρδεων Οὐ, σύρων α 
18 σατάλων] πατάρων Β 14 καὶ Ῥόδου --- Σελευκείας] 

Ὠ1] πἰβὶ καὶ Δυραχίου α καὶ ᾿“τταλείας --- Σελευκείας οτη. ὦ 
16 βιϑυνίας καὶ νικαίας α νικολίας 5 11 διάφοροι Οὔ 
στῆλαι πολλαὶ διάφορα καὶ ϑεάματα Δ,, στῆλαι καὶ θεάματα Αἱ, 

18 αἵ] ἃ ὁ 19 ἐν ᾧ] ἐν οἷς Α,6, ἕνα Ο (ἐν οἷς ὃ 
ἔχουσι διαγινώσκειν τινὰ τῶν ἐσχάτων οἱ σοφῶς καὶ πεπειρα- 
μένως ἐξετάξοντες ἅμα αὐτὰ καὶ στοχαζόμενοι ΟἹ 24 ἔχου- 
σιν Ἀ, τὸ ἀλώθητον] θοάοθτα βοῦβδὰ τὰ ἴϑδλος ὅθ τὸ ὑλκδες 
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14 (1δδ, οε΄).  ᾿Δρτέμιδος δὲ ἡ στήλη ἐν τῷ “Ιππικῷ 
ἐστιν᾽ ἔνϑα οἵ παλαίοντες δοκιμάξονται. ἢ 

ἠδ (156, οεν. [ Οἱ δὲ τέσσαρες κεχρυσωμένοι ἵπποι οἷ 
ὕπερϑεν τῶν καγκέλλων ὁρώμενοι ἐκ τῆς Χίου ἥκασιν ἐπὶ 
Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ. ἢ 

76 (1δδ, οεἶ). «4 δὲ ἐν τῷ Περιπάτῳ τῶν δύο μερῶν 
ἔφιπποι στῆλαι καὶ πεξαὶ Γρατιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ καὶ 
Θεοδοσίου καὶ τοῦ κυρτοῦ Φιρμιλιανοῦ πρὸς γέλωτα] 
ἔστησαν. 

“1 (158, οεἾ. 41 δὲ γεννῶσαι ϑῆρας καὶ ἀνθρώπους τ 
ἐσθίουσαι ἡ μὲν μία ἐστὶν ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ τυράννου, δη- 
λοῦσα τὴν ἱστορίαν τῶν δευτέρων αὐτοῦ πράξεων ἡ δὲ 
δ, ᾿ - 6 Ι Ρ 4 ’ Δ 6 ἑτέρα, ἐν οἷς καὶ πλοῖον ὑπάρχει). οἵ μὲν λέγουσιν ὅτι ἡ 
Σκύλλα ἐστὶν ἡ ἐκ τῆς Χαρύβδεως., ἐσθϑίουσα τοὺς ἀνϑρώ- 
πους᾽ καί ἐστιν ὃ Ὀδυσσεύς, ὃν κατέχει τῇ χειρὶ ἐκ τῆς 
κορυφῆς ἕτεροι δὲ λέγουσιν, ὅτι ἡ γῆ καὶ ἡ ϑάλασσα καὶ 
οὗ ἑἕἑπτὰ αἰῶνές εἰσιν οἵ ἐσϑιόμενοι διὰ κατακλυσμόν᾽ ὁ 

Ἁ 4 ΑΙ .᾿ 3. ἢ περιὼν δὲ ὁ ἕβδομος οὗτος αἰών. 
48 (1δδὅ, οεἾ.  Ἣ δὲ καϑεζομένη εἰς τὸ σελλίον τὸ 

14. Απόοῃ. ΤΥ. Ὁ. 30, 114 6ὃχ Ραγϑβύ. 79 τὅ. Αῃοῃ. ΤΥ. 
Ῥ. 30, 28 οχ Ῥαγδαβύ. 84 16. ἀπο. ΤΥ. Ὁ. 10, 29 (ϑυ1α.5.ν στήλη 
οὐ Γρατιανός) ὁΧχ Ῥαταβύ. 19. 77. Αποηῃ. ΤῪ. ὑ. 17, 20 ὁχ Ρασϑβύ. 
61 (. θ0, ὅ 8α4ᾳ.) 8. Αγομ. ΤΥ. Ὁ. 17, 26 οχ Ῥασδβέ. 61 
(Ῥ. 60, 18 Βαα.) 

Ὁ. ΑΒΟΜ,9 4 ὕπερϑεν τῶν καγκέλλων] ἄνωθεν τοῦ 
ἱππικοῦ ΤῪ. 16-- 178. ΑΒΟΜΝ, 96 06 Οὗ ἢ 1048 
τῶν δύο μερῶν οτὰ. ΤῪ. α 7 καὶ πεξαὶ οἴη. ΤΥ. 9 ἔστησαν 
ἀμφότερα 5 11 ἐσϑίουσαι)] ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ δΔἀἀ. ΑΟῸ. τυ- 
ράννου] διὰ τὴν ἐν τῷ ἱπποδρόμω γενομένην τοῦ λαοῦ ἀναί- 
ρεσιν 8δαα. αὶ 18 πλοῖον ὑπάρχει χαλκοῦν α 14 Χαρύβ- 
δεως ΑςΟ, χαράβδις 7, χαριβδος Α, 17 βαᾳ. ἡσὶν αἷ ἡσὶν οἱ 
ἐσϑ. 7 οἱ ἐσθίοντες καὶ ἐσϑιόμενοι Ο διὰ κατακλ.] οἱ δὲ 
κατακλυσμόν ΑΒΜ (1 Ὁ διά --- αἰών ἀθΒβαπί); δὴ διὰ κατακλυσ- 
μῶν ὁ περιῶν οὗτος εὕὔδομος αἰών Α, 18 ὁ ἕβδομος] ὁ 
ξῶν 7 (οχ ὁ ξζ΄ πδύυσω) 19 σελλίον] ἣν λέγουσι βαλάνισσαν δα. α. 
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χαλκοῦν, ὁ μὲν Ἡρωδίων τὴν Βηρίναν λέγει τὴν γυναῖκα 
τοῦ μεγάλου “έοντος" ἄλλοι δέ φασιν ᾿4ϑηνᾶν ἐξ Ἑλλάδος 
ἐλϑοῦσαν. ᾿ὶ 

9 (1δδ, οε. [ἰ Ἢ δὲ ὕαινα ἀπὸ τῆς μεγάλης ᾿Αντι- 
οχείας ἤχϑη ὑπὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. ᾿ Τὰ δὲ λοιπὰ 
ἀγάλματα τοῦ “Ιππικοῦ τά τὲ ἄρρενα καὶ ϑήλεα καὶ οἵ 
διάφοροι ἵἴσποι καὶ τῶν καμπτήρων οἷ κίονες οἱ λίϑινοι καὶ 
οὗ χαλκοῖ καὶ οἱ ὀβελίσκοι τῶν καμπτήρων οἵ χαλκοῖ καὶ 
αἴ ἱστορίαι τοῦ μονολέϑου καὶ αἷ ἡνιοχευτικαὶ στῆλαι σὺν 
ταῖς βάσεσιν αὐτῶν ταῖς ἐνιστόροις καὶ τῶν περιπάτων οἵ κίονες 

σὺν τῶν κεφαλαίων καὶ ποδίσκων αὐτῶν καὶ τῶν ἐν σφεν- 
δόνι καὶ τῶν στηϑέων καὶ συστεμάτων αὐτῶν καὶ σκαλίων 
καὶ σωλέων καὶ ἁπλῶς ὁπόϑεν ἐκεῖσε εὑρίσκεται γραφή, 
κατ ἐξαίρετον εἰς τὰς χαλκᾶς στήλας -- τῶν ἐσχάτων 
ἡμερῶν καὶ τῶν μελλόντων εἰσὶν πᾶσαι αἷ ἵστορίαι᾽ ἃς ἐστη- 
λώσατο ᾿ἡπολλώνιος ὃ Τυανεὺς εἰς μνήμην τῶν ἐντυγχανόν- 
τῶν διὰ τὸ ἀνεξάλειπτα εἷναι᾽ ὁμοίως καὶ ἐπὶ πάσης τῆς 
πόλεως τὰ ἀγάλματα ἐστοιχειώσατο. Οἱ δὲ ἔχοντες δοκι- 
μὴν τῶν στηλωτικῶν τῶν ἀποτελεσμάτων εὑρήσουσιν πάντα 
ἀλαϑήτως. Ὁμοίως καὶ οἷ τρίποδες τῶν ΖΔελφικῶν κακκά- 
βων καὶ αἵ ἔφιπποι στῆλαι γράφουσιν, δι’ ἣν αἰτίαν ἔστη- 
σαν καὶ τί σημαίνουσιν. 

49 1. 4 ---ὅ. Αποῃ. ΤΙ. Ρ. 17, 29 ὁχ Ῥασαβύ. 62 

1 ὁ μὲν ἡδιρωδίον 1, ὁ μὲν ἡρωδιανὸς Οὐ, οἱ μὲν τΕ]].. ταϑύ. 
ΟΣ ΤΥ. 79. ΑΒΟΜΝ, 276, Η (8. 1. 16) 9 ἡ ἱστορίες 
11 κεφαλέων (1]. 6. κεφαλαίων) 1, κεφαλῶν τ1τ61]1. ἐν τῶ σφενδόνι 
12 συστημάτων Α,. συστρεμμάτων Α, αὐτῶν οτὰ. ἃ 18 εὑ- 
ρίσκετο ὦ 14 στήλας) πύλας ΔῸΌ 16 καὶ τῶν μελλόντων Ὠ6, 
καὶ οἵ. 74" 16 ὁ Τυανεύς] 1π46 Θχοχάϊδας οοάοθχ Η 
Ἄπολλ. ἐκεῖνος ὁ σοφὸς ἀστρολόγος καὶ ἰητρός αὐ 11 διὰ τὸ 
κτλ. ὡς ἂν εἶεν ἀνεξ. α 19 ἀποτελεσμάτων ΑΟ΄, πάντων 2, 
ἀπὸ τῶν ἀποτελεσμ. α, ἐκ τῶν ἄποτ. Η, Βογιρβὶ τῶν ἀπο- 
τελ. 00]]. ΠΠ 108 (ατἱ ΟχΧΙθυ ΘΗ ΓΌΣ δυξ18 ΡΟΣ 0886 δροὐθ᾽θβιηδῦδ 
βίδύυα θα) ζ[ Ὁ ἀληϑὴ Οὐ δδελφικῶν καὶ κακκάβων δῷ 

21 αἱ ΟἉ, οχαὰ ΖΑ (καὶ αἱ ἔφ. στ. οτὰα. ΘΝ 

451-414 

Β δδ 
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80 (11, 2). ] Ὁ «Αὔγουστος ὃ Ὀχταούιος Αὐγούστῳ 
μηνὶ ὑπάτευσε καὶ ἐτίμησεν αὐτόν, Σεξτίλιον πρώην λεγό- 
μενον, ὀνομάσας Αὔγουστον᾽ ἐν αὐτῷ δὲ καὶ ἐτελεύτησε τῇ 
.ιϑ'΄ τοῦ μηνός. Τῷ δὲ Σεπτεμβρίῳ ἐγεννήϑη τῇ κγ΄, καὶ 
τῇ β΄ τοῦ Σεπτεμβρίου ᾿Αντώνιον ἐνίκησε καὶ ἤρξατο τῆς ὁ 
μοναρχίας" - καὶ ἐτίμησεν αὐτόν, ἀρχὴν ἰνδικτιῶνος ποιη- 
σάμενος αὐτὸν ἤτοι ἀρχὴν χρόνου, ὅϑεν ὃ Σεπτέμβριος 
τετίμηται. 

81 (σξς.) [ Φησὶν ᾿“ππιανός, Δίων τε καὶ ἄλλοι οἵ τὰ 
“Ῥωμαϊκὰ ἱστορήσαντες, ὧς ὃ Καῖσαρ ἀπὸ Νικοπόλεως πρὸς 10 
τὸ Δυρράχιον περῶν μεγάλου κλύδωνος γενομένου καὶ τοῦ 
κυβερνήτου ἐξαπορήσαντος, ἀγνοοῦντος ὡς τὸν Καίσαρα 
φέρει --- ἦν γὰρ κεκαλυμμένος τοῦ μὴ γνωρέξεσϑαι ---- ἀνακαλυ- 
ψάμενος εἶπεν πρὸς τὸν κυβερνήτην᾽ “ἴϑι πρὸς τὸν κλύ- 
δωνα᾽ Καίσαρα φέρεις καὶ τὴν Καίσαρος τύχην. 16 

Β δ6 8.2, [ Κράνος ὃ φιλόσοφος, εἷς ὧν τῶν ξ΄ φιλοσόφων 

408-460 τῶν σὺν τῇ Εὐδοκίᾳ ἀνελθόντων ἐξ ᾿Αϑηνῶν, ἥτησε τὸν 
Θεοδόσιον ἰδεῖν τὰ ἐν τῷ “Ιπποδρομίῳ στοιχεῖα" καὶ ἰδὼν 
τὸν Περιχύτην λεγόμενον καὶ τὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἴστά- 
μενον ὄνον εἶπεν" 'ἱτίς ὁ στήσας; τοῦ δὲ ἀναγνώστου εἰπόν- 30 

80. Αποῃ. ΤΥ. ρ. 8, 8 (οὐ οοα. ΤΊΒ0}.); ᾿γάμβ ἀθ σχῃθῃ8. 
Ῥ. 160, 4 οὐ 169, 12 81. Αποῃ. ΤΥ. ᾿. 8 12 (οὐ οοἄ. ΤΊΒ6}.) 
Οὗ Ὁίῖο ὕδ88. 41, 46. 82. Αποῃ. ΤΥ. Ὁ. 17, 81 858ᾳ. ὁχ Ῥασδαβύ. θά 

80. ΑΟΜ, 6Β. ΗΠ »ὠ Ἴδ888 ὠνόμασεν ΔΟῊΗ, τοβὺ. ὁΣ Αποῃ. ΤΥ. 
4 τοῦ αὐτοῦ μηνός Η τῇ κε΄ αι, κγ΄ τ0]}]. ὅ τοῦ 

σεπτεμβρίου Α, τοῦ αὐτοῦ μηνός ΗΟ θ ἰδὲ Α., ἰἐνδίκτου 
10}. ο 1 ὄὅϑεν ὁ Σ. τετ. οοτΐο πούδ᾽ ΤΩΔΥΡΊΏ8]18Β αὐοπάδβχῃ 
ξαϊῦ, 804 ἴᾶτὰ ἄμομ. ΤΥ. 10 ἐθχύυχη σϑοθριῦ 81. ΑΜ, 6Β,., Η 

10 πρὸς τὸ 41. εἰς τὸ Βρεντέσιον ᾿δῖαθ. 14 ἴσϑι ἃ Μ, φρά- 
σον Η, πάλαιε Οὐ, ΘΟΥΥ. ΟΣ ΤῚὴ. 1 ἴπ πο 8αά. α ὥστε τὸν κυ- 
βερνήτην ἐπιμελέστερον προστεϑέντα καὶ τῆς τύχης διδούσης γα- 
λήνην γενέσθαι καὶ διασωθῆναι. ((οάἁ. ΤΊΒΟΙ. δα αϊῦ ὁ δὲ ἀκού- 
σας ϑαρρήσας ἐπέρασεν). 82 ---88. Η6Β Ῥχδοχηϊ ῦ Η 
σερὶ τῶν ξζ΄ φιλοσόφων τῶν Ἀϑηναίων 11 Ῥοοὺ ἐξ ἀϑηνῶν 

ἡπϑοσὶέ Οἱ ἣν ἡρμόσατο ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα Θεοδόσιος ὁ μικρός. 
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τος Οὐαλεντινιανός᾽ “ὦ συμφορά, φησίν, ὅτι ἄνϑρωπος ὄνῳ 
ἀκολουϑεῖ --- Ἦσαν δὲ οἱ φιλόσοφοι οὗτοι" Κράνος, Κάρος, 
Πέλοψ, ᾿Δ4πελλῆς, Νερούας, Σιλβανὸς καὶ Κύρβος. Θεω- 
ρούντων δὲ ἱππεύοντα τὸν βασιλέα καὶ ϑαυμαζξόντων ἔφη 

δ ὁ βασιλεύς" “τί ϑαυμάζξετε:᾽ ᾿ἀπεκρίϑη δὲ ᾿4πελλῆς᾽ ᾿ϑαυμάξω 
εἰδώς, ὅτι τῶν Ὀλυμπίων ἀλλασσομένων ἵπποι γενήσονται 
ἀνθρώπων ἐπιβάται Νερούας ἔφη “κακὸν τῇ βασιλίδι, 
ὅτι τὸ στοιχεῖον τοῖς στοιχείοις συντρέχει. Καὶ ὃ Σιλβανὸς 
τὸ ὀκλάξζον ξώδιον ἰδών “καιροὶ ἐπὶ τούτου, ἔφη, ἀγόνατοι 

10 ἔσονται. Ὁ δὲ Κύρβος τὸν δῆμον ἰδὼν εἶπεν᾽ “ὦ δῆμος, 
δι ὃν δήμιοι περισσεύουσι. Ὁ δὲ Κράνος ἰδὼν τὸ γυμνὸν 
ἀνδρείκελον, περικεφαλαίαν τῇ κεφαλῇ περιφέρον, καὶ τὸν 
ὄνον ἔμπροσθεν εἶπεν ᾿ὥς ποτε ὄνος ἄνϑρωπος ἔσται.᾽ καὶ 
“ὦ τῆς συμφορᾶς ὅτι ἄνϑρωπος ὄνῳ ἀκολουϑεῖν οὐκ αἱσ- 

16 χύνεται Πέλοψ δὲ τοὺς ὅρους τῶν ἵππων ἰδὼν ἠρώτησε᾽ Β δ1 
“τίνος τὸ πρόβλημα :᾽ Ἰοῦ δὲ Θεοδοσίου εἰπόντος" ᾿Κωνσταν- 
τίνου"᾽ ἐκεῖνον φάναι᾽ “ἢ φιλόσοφος ἄκυρος ἢ βασιλεὺς οὐκ 
ἀληϑής. ἙἹώρα γάρ τι ὃ φιλόσοφος ϑηλύμορφον ζώδιον 
τετραμερέσι ξωδιακοῖς γράμμασι γεγραμμένον καὶ εἶπεν᾽ "ὦ 

30 τετραπέρατε, ἐξ οὗ Κωνσταντῖνος καὶ ἀπέρατοι ἔσονται. 
Κάρος δὲ προτραπεὶς εἶπε᾽ “δυστυχῆ μοι τὰ πάντα φαί- 
νεται εἰ γὰρ ταῦτα τὰ στοιχεῖα, ὡς πειρῶνται, ἀληϑεύουσιν, 
ἕνα τί ἡ πόλις συνέστηκεν: || 

88. | ̓“σκληπιόδωρος δὲ ὃ φιλόσοφος ἐπὶ ᾿Δναστασίου, 491-818 

88, Αποη. ΤΊ. ᾿. 18, δῦ ὁχσ Ρασγδϑί. θὔ 

1 συμφορᾶς Β ὅτι --- ἀκολουθεῖ) καὶ οὐαὶ ὅταν οὕτω καὶ 
ἀνθρώπων ὄνοι προτιμηϑήσονται, τῶν ἀνθρώπων ἐν ταλαιπωρίᾳ 
καὶ γυμνότητι ὁπίσω ἀκολουθούντων Οἱ (βἰ τα] Β) 8. ὅτι τῷ 
στοι ΜᾺ τῆς τύχης συντρέχει α 18 ἕως πότε Ἡ, ὅτι ποτὲ α, 
ποτὲ ΒΒ. ΟΟΙΤ. ΟΣ ΤῊὴ. 198ᾳ. ὦ τετρ. --- ἔσονται] ὁ τετραπέρατος 
κόσμος ἐστὶ Ἡ, ὦ τετραπέρατα (τετραπείρατε Β) ὅτι ἐκ σοῦ 
κομψοὶ καὶ ἀπέρατοι (ἀπείρατε Β) ἔσονται ΒΒ; ΟΟΥΤΘΣῚ ΘΧ ΤΥ. 

28 ἡ πόλις διὰ τούτων δοκεῖ συνίστασθαι. ἃ ,τἈ ᾿Αονκς 
πιάδη ΗΙῸ ὁ φιλόσοφος οτὰ. Β 
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ἰδὼν τὸ μέγα ξώδιον τὸ ἐν τῷ ᾿Ιππικῷ τὴν χεῖρα κατέχον 
ἐπὶ τοῦ προσώπου, ἔφη “ὦ βία, ὅτι πᾶσα ἀνθρωπίνη ἔνδεια 
εἰς μίαν ἀνθρώπου φρόνησιν ἐξυμώϑη. Καί τις αὐτῷ 
ὑπέδειξε γράμματα ἐν τῷ μαρμάρῳ᾽ ὃ δὲ ὑπαναγνούς φησιν᾽ 
᾿ἀγαϑὸν μὴ φϑάσαι τὰ τότε μέλλοντα γενέσθαι, ὡς καὶ ἐμοὶ ἐ 
κέρδος ἦν τοῦ μὴ ἀναγνῶναι.᾽ 

84. | Θεοσάρης ϑεὸς σέβεται᾽ "Ἄραβες δὲ μάλιστα τι- 
μῶσι" τὸ δὲ ἄγαλμα αὐτοῦ λίϑος ἐστὶ μέγας τετράγωνος 
ἀτύπωτος ὕψος ποδῶν τεσσάρων, εὖρος δύο, βάϑος ἕνός" 

ἀνάκειται δὲ ἐπὶ βάσεως χρυσηλάτου. Τούτῳ ϑύουσι καὶ τὸ 
τὸ αἷμα τῶν ἱερείων προχέουσι᾽ τοῦτο αὐτοῖς ἐστεν ἡ σπον- 

Β δ8 δή ὁ δὲ οἶκος ἅπας ἐστὶν ὁλόχρυσος᾽ οἵ τε γὰρ τοῖχοι 
χρύσεοι καὶ τὰ ἀναϑήματα πολλά εἶσιν. Ἔστι δὲ τὸ ἄγαλμα 
ἐν Πέτρᾳ τῆς ᾿Αραβίας᾽ καὶ αὐτοὶ σέβονται αὐτόν. ἢ 

8 (69, ξϑ). Στῆλαι Περσέως καὶ ᾿Ανδρομέδας. τὸ 
Ἐκ τοῦ ᾿Ικονίου Περσέως στῆλαι καὶ ᾿Δἀνδρομέδας ϑυγατρὸς 
Βασιλίσκου. ὑπαρχούσης ὡς οἵ μῦϑοί φασιν δίδοσϑαι ϑυ- 
σίαν τῷ ἐκεῖσε ἐμφωλεύοντι δράκοντι. Οὕτως γὰρ ἦν ἐκ 
παλαιᾶς συνηϑείας δίδοσθαι παρϑένον κόρην τῷ ϑηρίῳ" 
καϑ' ἣν ̓ ἀνδρομέδα δεϑεῖσα ἔμελλε τῷ ϑηρίῳ βορὰ δίδοσθαι. 30 
Ὁ γοῦν προειρημένος Περσεὺς ἐκεῖσε ἥκων πύϑεται κλαιού- 
σης τῆς ᾿ἀνδρομέδας, τί ἂν ὠδύρετο᾽ ἡ δὲ τὸ συμβὰν ἐξ- 

84. Αποῃ. ΤΥ. Ρ. 8, 20 (οοᾶ. ΤΊΒΟΙ., βϊά. 5. ν. Θεὺς Ἄρης): 
περὶ ἀγάλματος ἐν πέτρᾳ τῆς Ἀραβίας (λίϑου τετραγώνου ἀτυ- 
πώτου δαα. οοά. ΤΊΒ0}.). [πο.: Θεοσάρης (ϑευσάρης ϑυϊά, ΤΊΒ0}.) 
ϑεὸς σέβεται παρ᾽ αὐτοῖς, ἤγουν ϑεὸς Ἄρης" τόνδε γὰρ μάλιστα 
τιμῶσι κτλ. δὅ. Αποῃ. ΤΥ. Ρ. 30, 26 οχ Ῥασγϑδαϑύ. 8ὅ 

ὅ Βα. καὶ ὡς ἐμοὶ ἄρα κέρδος ἦν Β, καὶ ἐμοὶ δὲ κέρδος ἦν α 
84. Ἐχείαὺ ᾿π 8018 οἷἶδβ8θ ἃ 7 ϑέσαβρις Δ, ϑησαυρὸς 1,5τ160., 
ΟΟΥΤ. ΘΧ ΤΙ. ἄραβες] ἄριστον Α,, ΟΟΥΤ. Τϑταῦ. 8 μέλας ΤΥ. 

11 τὸ ἱερεῖον Α,, τοῦ ἱερεέου Α, σπουδή Α, 12 πολύ- 
χρυσος ΤΥ. 14 αὐτοὶ] αὐτοῦ δῦ. 88. ΑΟΜ, 2, 6Β (νουθὶβ 
ΘΟΡ]ΟΘΊΟΙΘΒ, ΠΟΠ ΥὙ). 
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ηγήσατο. Τοῦ δὲ καϑίσαντος (ἧκε τὸ ϑηρίον» αὐτὸς δὲ 
Γοργόνης κεφαλὴν ἐν πήρα κατέχων ὀπισϑοφανῶς στραφεὶς 
δείκνυσιν τὸ ϑηρίον τὸ δηλητήριον᾽ ὅϑεν ἰδὸν ἐκεῖνο ἀπ- 

ἐψυξεν. “Ὅϑεν καὶ ἐκλήϑη ᾿Ικόνιον ἡ πόλις παρὰ Φιλοδώ- 
δ ρου λογιστοῦ διὰ τὸ τὸν Περσέα δεῖξαι τὴν εἰκόνα ἐκεῖσε. 
Ἦν δὲ τῇ πόλει ὄνομα ἀπὸ γενέσεως Ζάνεια᾽ ἔπειτα ἐκλήϑη 
Θρηνῳδία, παρὰ δὲ Φιλοδώρου ᾿Ικόνιον. Ἔνϑα καὶ ἐτελει- 
ώϑη ὃ αὐτὸς Περσεὺς σὺν τῇ ᾿ἀνδρομέδα᾽ ἐπάνω οὖν τῆς 
πύλης τῆς πόλεως ἐστηλώϑησαν ἀμφότεροι. “Ἤκασιν οὖν 

:1ο αἴ στῆλαι ἐπὶ Κωνσταντίου μετὰ τὸ πληρωθῆναι τὴν Β ὅ: 

᾿Αντιοχέων ἐκκλησίαν, ἐν τῷ μεγάλῳ τοῦ Κωνσταντίνου 
λοετρῷ [| καὶ ἔστησαν πλησίον τοῦ Τξυκανιστηρίου. 

86 (σξα). Ἔν τῇ κατωγαίᾳ πόρτῃ τῇ πληρεστάτῃ 
στοιχεῖον ἴστατό τινος Φιδαλίας “Ἑλληνίδος. ᾿Αρϑείσης δὲ 

:ιὸ τῆς στήλης ϑαῦμα ἦν ἰδεῖν μέγα, σείεσϑαι τὸν τόπον ἐκεῖνον 
ἐπὶ πολύ, ὥστε καὶ τὸν βασιλέα ϑαυμάσαι καὶ λιτὴν ἀπ- 
ελϑεῖν ἐν τῷ τόπῳ καὶ οὕτως παῦσαι τὸν σεισμὸν Σάβα 
τοῦ ὁσίου δι’ εὐχῶν. 

87 (159, οϑ5). Ἐπὶ ἅρματος ἵστατο εἰς τοὺς πλεκτοὺς 
30 κίονας ἐν τῇ λεγομένῃ Νεολαίᾳ στήλη γυναικεία καὶ βωμὸς 

806. Ῥαγαβὺ. 4 87. Ραχαβϑύ. ὅ, οαἱὰβ ᾿ηϊύϊυχη ἰδηθατη ἴπ 
οο0α. Θχβίδῦ; οὗ σϑ]ίΐαυδ οὖ ὃ. 88 --- 91 ᾿ἰδούυτα 0111 ἤππο πη οΟα. 
Ῥαγαϑῦ. ἀθβαπΐ 

1 ἧκε τὸ ϑηρίον ᾿ἰπβθοΙαϊ 6χ ΤΥ. 8 τῶ ϑηρίω Αι; Βοὰ οὗ. 
Τὰ. οὐ Ρασαδύ. ὄὅϑεν)] ἣν Ο, ὅπερ Ττ. ἰδὸν Εἰ, ἰδὼν γ6]]. 
ἐκεῖνος Α, Μ 6 δανεία οοαά, ρῥτϑούος αἰ Β, δαναεία 1,8τιὉ. 
θ βα. ἐκλ. 90.] 810 Β (ουχῃ ΤΎ.), ἐπεκλήθη ϑρηνώδης α, ἐκλήϑη ϑοη- 
νῳδία καὶ οὕτως ἐκλήϑη ϑρῆνος Δ,, ἐπλήσϑη ϑρηνωδίας καὶ ἔκ- 
τοτε (οὕτως Α, Ο) ἐκλήϑη ϑρῆνος 14,0 11 ἐν τῷ κτλ.] ἐν τῶ τοῦ 
μεγάλου Κ.λοετρῶ, οι. ὁ ϑ86. ΑΝ, 6σΒ 1Δ4ΡὈοκι' Ελλην.δαὰ. 6: 
οἶμαι δὲ τῆς ἀρχαιοτάτης ἐκείνης γυναικὸς τοῦ Βύξαντος. Ἀρ- 
ϑείσης δὲ κελεύσει τοῦ βασιλέως τῆς στήλης κτλ. 1686 ϑιῦμα 
ἰδέσϑαι αἱ (οἷ. Ῥαγαβί.), ϑαῦμα ἦν ἰδεῖν ΑΜ 11 σάββα ΑΒ 

87. ΑΟΜ, 6Β 19 5α. ἐπὶ ἄρματος οὗ εἰς τοὺς πλεκτοὺς 
κίονας οτα. Ῥαταϑύ. ἐν τῶ ἄρματι 5 πλεντοὺςλ Ἰσουοὸς Ἂς 

20 »νροωζέα ἃα γυναικεία) χουσέμβαφος ἃ 
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μετὰ μοσχαρίου᾽ ἐν οἷς καὶ ἵπποι χρυσολαμπεῖς τέσσαρες" 
ἐπὶ δίφρου καὶ διφρελάτου γυναικὸς ζστήλη» ἐν τῇ δεξιᾷ 
χειρὶ κατέχουσα στηλίδιόν τι, ἄγαλμα διατρέχον. Τοῦτο οἵ 
μὲν λέγουσι Κωνσταντίνου κατασκευήν, (οἷ δὲν τὴν ξεῦξιν 
μόνην, τὴν δὲ λοιπὴν ἀρχαίαν εἶναι καὶ μηδὲν παρὰ Κων- δ 

9-896 σταντίνου κατασκευασθῆναι. Ἕως γὰρ. Θεοδοσίου τοῦ με- 
γάλου ϑέαμα παρὰ τῶν πολιτῶν γέγονεν ἐν τῷ ̓ Ιπποδρομίῳ 
ἀνὰ κηρῶν καὶ λευκῶν χλαμύδων φοροῦντας πάντας εἰς- 

Β 60 ἐρχεσϑαι τὴν αὐτὴν στήλην μόνην ἐπάνω ἅρματος ἕως τοῦ 
στάματος ἀπὸ τῶν καγκέλλων. Τοῦτο δὲ ἐξετέλουν, ὅτε τὸ 10 

γενέϑλιον τῆς πόλεως ξωρτάξετος Ἐκεῖ δὲ ἐν ξώδοις ἐστη- 

λώϑησαν εἰς τοὺς κίονας ὁ ᾿Αδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ἡ Εὖ- 
ϑηνία καὶ ὁ Διμός. 

88 (96, ρκη). Περὶ λίμνης τοῦ Νεωρίου. Ἐν 
τῇ λεγομένῃ λίμνῃ τοῦ Νεωρίου βοῦς ἔστατο χαλκοῦς παμ- 16 
μεγεϑέστατος πάνυ᾽ κράξειν δὲ ἔλεγον αὐτὸν ὡς βοῦν μίαν 
τοῦ ἐνιαυτοῦ" καὶ γένεσϑαι παραπτώματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

2-602 ἐκείνῃ, ἐν ἢ ἔκραξεν ἐπὶ δὲ Μαυρικίου τοῦ βασιλέως ἐν 
αὐτῇ τῇ λίμνῃ κατεχώσϑη. 

89 (10, ια)ῦ. Περὶ τῶν στηλῶν τῶν ἐν τῇ χαλ- 30 
3-00. κχῇ. Τοῦ Μαυρικίου στήλη καὶ τῆς γυναικὸς καὶ τῶν 

2 διφρελάτης Εν, διφρηλάτου Ε΄: καὶ διφρηλάτης ἐπὶ 
τοῦ δίφρου α (γυναικός οπ.) 8 ᾿στηλοειδές τι ἄγαλμα, 
ὕπερ, ὡς προεγρα φῆ, εἰς τύχην τῆς πόλεως ὁ μέγας Κων- 
σταντῖνος ἐτίμησε διατρέ ζ9» τοῦτο Ἰαπρὶὺ Βδμά. 
4 οἱ δὲ οἵα. οοαά,, ῳ αΡΡΙ. Πδτὰ 6 καὶ ἕως ϑεοδ. Α,6, 
ἕως γὰρ ϑεοῦδ. Α(.0 γ παρὰ πολίταις Ο 8 ἀνὰ κηρῶν 
λευκῶν καὶ χλαμύδων φοροῦντας ΑΜΌΕ; οοττίροθθιη; ἀνὰ 
κηροῦ ἕκαστον καὶ λευκῶν γχλαμύδων φοροῦντα Ε, μετὰ 
κηρῶν γὰρ (γὰρ οὔὰ. Β) λευκοφοροῦντες οἱ πολῖται “καὶ ὀψικϑύ- 
οντες αὐτὴν (αὖτ. οτη. Β) ἐπάνω ἄρματος φέροντες ἦγον ἕως τοῦ 
στάματος 6σΒ 9 ἄρματος αν, καρούχας ΑΔ, ἄρμ. ἤγουν κα- 
ρούχας Ο 10 στέμματος Α, 11 ἔνξωδοι Α,., ἐνξωδίω ΟΕ, 
ἐν ζώδοις Δ.0Ο 12 εἰς τοὺς δύο κίονας Β 88 --- 39. ΑΟΜ, 
746 1 χαλκὸς 5 παμμεγέϑης ΑὉ 17 παράπτωμα Αἷς 
παράπτωμά τι ἃ 18 ἐν ῃ --- κατεχ. οτα. ΑΟ 21 ἡ στήλη 

καὶ τῆς γυναικός οτὰ. ὁ αἃ 
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τέκνων αὐτοῦ ἐν τῇ Χαλκῇ ἵσταται ἄνωϑεν τῆς ϑεανδρι- 
κῆς εἰκόνος τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" ὑπ αὐτοῦ γὰρ κατεσκευ- 
ἄσϑησαν. Αἱ δὲ δύο στῆλαι αἷ ἐκτεταμέναι τὰς χεῖρας ὁ 
εἷς τῷ ἑτέρῳ ἐκ τῆς ᾿4ϑηναίων γῆς ἤκασιν᾽ φιλοσόφων δέ 

δ φασιν εἶναι, ὥς φησιν “ιγύριος ὁ “Ἑλληνικός. 
898 (σξζ). Μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν Μαρκιανὸν τὸν βασιλέα 450-451 

ἐγένετο Ἐῤτύχους τινὸς μαϑητὴς ὀνόματι ᾽ἄκατος, διάκονος 
ὑπάρχων τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Εὐφημίας᾽ ὃς ἰδὼν ἡττηϑέν- 
τας τοὺς κατὰ Εὐτύχην κατέλαβε Σεραπίωνα τὸ κάστρον᾽ 

το τοῦτο δὲ ἦν ἕν τῶν Περσῶν, Ῥήγιον τοὔνομαι Ἐμήνυσε 
δὲ Περιττίῳ τῷ καστροφύλακι τὰ τῆς ἀσϑενείας τῶν ἐν 

Καλχηδόνι οἰκούντων᾽ ὃς παρευϑὺ τοῦ ἅρματος ἐπιβὰς --- Β 61 
οὕτως γὰρ τοῖς ἐν Ῥηγίῳ καστροφύλαξι πέφυκε ---- μετὰ 

12 Ῥοϑὺύ οἰκούντων ροτρὶῦ Οἱ οὐ ἰύοχτῃ ἔοσγ Β: προσϑεὶς ὅτι 
ἅμα τῷ καταλαβεῖν αὐτὸν τούτους χειρώσεται καὶ δῆτα 
ἁμηνυτὶ στρατεύσας ὁ ῥηϑεὶς Πέρσης μετὰ στρατιωτῶν χιλι- 
ἄϑων ο΄ καταλαμβάνει τὴν Καλχηδόνα' οἱ δὲ ἐν αὐτῇ μόλις 

1 ἄνωθεν τῆς Χαλκῆς πλησίον τῆς ϑεανδρικῆς εἰκόνος 
ΠΤ 8ΙΟὉ. ῶ ὑπ᾽ αὐτοῦ --- 4 ἥκασιν] 86 Δ, 181] αὐοὰ Α 
Ἰ. 8 ταῖς χερσὶν οὗ 1.4 ϑηβαίων γὑτο 4ϑηναίων. Μίδογο οουτυράϊ 
ΪῺ σμαΐ : ὑπ αὐτοῦ κατασκευασϑεῖσαι αἱ ἐκτεταμέναι ταῖς 
χερσίν Ο, ὑπ αὐτοῦ γὰρ κατεσκευάσθησαν αἱ β' στῆλαι αἱ ἐκ- 
τετ. ταῖς χερσίν Μ, ἐχκτεταμένας τὰς χεῖρας ἔχουσαι" ὑπ᾽ αὐτοῦ δὲ 
τοῦ Μαυρικίου κατεσκευάσϑησαν᾽ αἰ δὲ λοιπαὶ ἐκ τῆς τῶν ἊἋ9. 
ἥκασι γῆς α 4 φιλοσοφὸν δέ φασιν ἵἴνε, ὡς φησὶν λιγοι- 
οίυς, ἑἐλινικοῖ δὲ 1, φιλοσόφους δέ φασιν εἶναι ὡς λέγει καὶ 
λιγύριος αι, φιλόσοφος δὲ φὰ ὁ λογύριος ἑλληνικός Α,. φιλόσο- 
φος δὲ φησὶν ὀλγύριος ἑλληνικοὶ Α.,, ὥς φησιν φιλόσοφος ὁ λο- 
γύριος ὁ ἑλληνικός Ο, φιλόσοφος περὶ τούτου φασὶν ὁλογύριος 
ἑλληνικός Μ-: οοττοχί. 898. ΑΜ, 68. 6 Μετὰ τὸ σφαγῆ- 
ναι παρὰ τοῦ τυράννου Φωκᾶ Μαυρίκιον κτλ. ὁ 71 εὐτυχίου 
ΑΜ, οὗ ᾿ΐτα ῥ. 198]. ὅ;: εὐτυχοῦς τοῦ αἱρετικοῦ α; εὐτύχους 
ΒΟΥΡδὶ 8 ὡς εἶδεν Α,( Μ 9 εὐτύχιον ΑΜ, τοὺς περὶ τὸν 
αὐτοῦ διδάσκαλον ΟΕ, οὐοχτοχὶ δσαραπίωνα Α,Μ, σερα- 
πίωνα Α,6 10 ἐν} τοῦτο δὲ ἐτύγχανεν ὃν ἣν τῶν πον. 
πέρσαες ῥηγίων α ν τῇ Ας ΔΛ δὲ γα. Ἀς 



1908 ΠΑΤΡῚᾺΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΩΣ 11]. 

ἑβδομήκοντα χιλιάδων ἔρχεται ἐπὶ τὴν Καλχηδονίων μητρό- 
πολιν᾽ οἵ δὲ ἐκεῖσε προγνόντες ἔφυγον ἐν τῷ Βυξαντίῳ 
ἄραντες μεϑ᾽ ξαυτῶν καὶ τὰ τίμια λείψανα τῆς ἁγίας Εὖ- 
φημίας᾽ ὅπερ αὐτὸς 'ἄκατος ἀμυνόμενος διὰ τὸ μὴ συγχω- 
ρηϑῆναι Εὐτύχει τὴν. ἐκκλησίαν κατὰ ταύτης τὸν Πέρσην 
Περιττίωνα ἤγαγε. Τότε ἡρπάγη παρὰ τῶν Περσῶν ὁ “Ἥλιος 
ϑεὸς ὁ λεγόμενος Κρόνος, χρυσέγκαυστος, ὃς ἵστατο ἐν 

Καλχηδόνι᾽ ὃν καὶ ἀπήγαγον εἰς Περσίαν. 
90 (σξζ). Περὶ στηλῶν τῶν ἐν τῷ ἁγίῳ Μωκίῳρ. 

τιτ-τὰι Ἐπτὶ “Δέοντος τοῦ ᾿Ισαύρου πολλὰ ϑεμάτια παρελύϑησαν ἀρ- 
χαῖα διὰ τὸ τὸν ἄνδρα ἀλόγιστον εἶναι. 

91 (σξξ). Τότε τὸ λεγόμενον Τρίξωδον τὸ εἰς τὰ 
κοῦφα τοῦ ἁγίου Μωκίου κάτωθεν ὑπάρχον ἐπήρϑη᾽ ἐν 
αὐτῷ ἠστρονόμουν ἕως τότε πολλοί καὶ τύμβοι “Ἑλλήνων 

ἴσχυσαν διαφυγεῖν εἰς Κωνσταντινούπολιν μετὰ καὶ τῶν τιμίων 
λειψάνων τῆς ἁ. Εὐφημίας, ὑπὲρ ἧς τὸ πλέον ἑσπούδαξεν ὁ 
προδότης καὶ ἀνίερος Ἄκατος ἀμῦναι ϑέλων διότι τοὺς τῆς αἱρέσεως 
αὐτῶν τόμους κατήσχυνεν, ἅμα δὲ καὶ διότι μὴ συνεχωρήϑη 
Εὐτυχῆ τὸν ἀτυχῆ τὴν τοιαύτην εὐτυχῆσαι μητρόπολιν. Δ“εηλα- 
τήσαντες δὲ πάντα τὰ ἐκεῖσε οἱ Πέρσαι ἔλαβον καὶ τὸ χρυσέγ- 
καυστον ἄγαλμα τοῦ Ἡλίου ἐκεῖσε που τοῦ κάστρου ἑστὼς καὶ 
ἀπήγαγον εἰς Περσίαν καὶ ἐτίμησαν εἰς ϑεόν. 9]. Ἔν δὲ τῷ 
ψαῷ τοῦ ἁ. Μωκίου ἐν τοῖς κούφοις ἦν τὸ τρίξωδον κάτωϑεν, 
ἐν ᾧ καὶ ἠστρονόμουν ποτὲ οἱ Ἕλληνες, εἰδωλείου τοῦ ναοῦ 
ὄντος" ἀλλ᾽ ἐπήρϑη καὶ ἠφανίσϑη ἱερωθϑέντος τοῦ ναοῦ. Καὶ 
τύμβοι δὲ Ἑλλήνων πολλοὶ ὑπῆρχον ἐν τῷ πάτῳ καὶ σκηνώ- 
ματά τινα συγκεχωσμένα εἰς πλῆϑος: Οἱ οὐ 8111]. 

91. Ῥαγδαβύ. δὰ 

4 ὄπερ αὐτὸς] ἥνπερ αὐτήν. Οὗ α ὅ εὐτυχῆ δαυὺ εὖ- 
τυχεῖ Ὠοο Ἰοοο οοἀά., οΘοστοχὶ 90 --ϑῦ. ΑΜ 906 Β 10 ϑεμαάτια 
ΑΜΟ, ϑοίματα (ἰ. 6. ϑύματα) 4 12 Τό τὲ λεγόμενον 
τριέξοδον ὁοοαθχ 8]1ᾳ4 18 Τιτα Ὀθο] 18 κοῦφα κάτωϑεν τοῦ ἁ. 
Μ.Α ὑπάρχωντα 2 14 ἀστρονομούντων ἕως τότε ἐκεῖσε 
πολλοί: ἔνϑα καὶ τύμβοι ΔΑ, Ἑλλήνων κτλ.] ἑλινικοῖ καὶ 
ρέων ὑπαίρχον καὶ χοσμένος ὦ 

«-»ι 
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καὶ ᾿Αρειανῶν ὑπάρχουσι κεχωσμένοι καὶ ἄλλα εἰς πλῆϑος 
σκηνώματα. 

92. (σξη). [ Τὸ δὲ Πάνορμον διπλότειχον κάστρον ὑπ- Β 62 
ἄρχει ὑπὸ τοῦ Πανόρμου “Ἕλληνος κτισϑὲν δίκην σιδήρου 

5 καὶ χαλκοῦ ἀναμεμιγμένους. Ἔν δὲ τῇ πρὸς βορρᾶν πόρτῃ 
τοῦ αὐτοῦ κάστρου ἵστατο στυράκιον ἱκμοειδὲς καὶ στήλη 
γυναικεία δικέφαλος. Ἔνϑα καὶ ϑέαμα γέγονεν᾽ ἐμπρησμοῦ 
γάρ ποτὲ τὸ κάστρον κατειληφότος καὶ πάσης τῆς πόλεως 
ἐδαφισϑείσης μετὰ καὶ τῶν τειχῶν ἴστασθϑαι τὸ πυργίον 

10 ἐκεῖνο τῆς πόρτης, ἔνϑα καὶ ἡ στήλη συνίστατο. ᾿Δ4λλὰ 
μὴν πολλάκις καὶ τοῦ πυρὸς προσεγγίξοντος τῷ προσώπῳ, 
ὡς ὑπό τινος διώκοντος αὐτὸ ὄπισϑεν, ὡς ὀργυιὰς ε ὑπ- 

ἐχώρει τῆς στήλης. Αὕτη δὲ παρελήφϑη ὑπὸ Χοσρόου τοῦ δὅ91-8 
Περσῶν τυράννου καί ἐστιν ἐν Περσίδι λατρευομένη μέχρι 

45 τοῦ νῦν. Τῷ αὐτῷ δὲ χρόνῳ ἠχμαλώτευσεν ὃ Χοσρόης καὶ 
τὰ Ἱεροσόλυμα λαβὼν μεϑ᾽ αὑτοῦ καὶ τὸν τίμιον καὶ ξωο- 
ποιὸν σταυρὸν σὺν τῷ πατριάρχῃ Ζαχαρίᾳ. Ὁ δὲ Ἡράκλειος 6ι10- 6. 
τᾷ εἰκοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὸν Χοσρόην ἀνελὼν 

καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν ἣν ἠχμαλώτευσεν ὁ Χοσρόης, καὶ τὸν 
0 τίμεον σταυρὸν εἰς τοὺς ἰδίους ἀπεκατέστησεν τόπους καὶ 

σπουδῇ καὶ χάριτι ϑεοῦ, Μοδέστου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρι- 
ἄρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦτο δὲ εὐχῆς αὐτοῦ σπεύ- 
σαντος γενέσϑαι. 

99. 8---1ὅ Ῥαγχϑϑί. 6 

88α. Περὶ στήλης: τὸ κάστρον ἡ πάνορμος ὑπάρχει διπλώ- 
τιχον ὑπὸ πανόρμου τινὸς ἔλληνος κτιστέν 1 4 δίκην] ἐκ 
71ΑΜ, διὰ 6, τοϑὺ. οχσ Ῥαγαδϑῦ. ὄ ἀναμεμιγμένον ΑΜ, γχοϑῦ. 
ΟΧ Ῥατδϑέ. 6 ἠκμοϊδὲς 7, ἰχμύδιον Α, Μ, ἰσχμάδιον Α, 
11 μὴν πολλάκις οτα. πυρὸρ] ποτε ἃ ἀϊ τὸ πρόσωπον 
2, τῷ προσώπῳ χμ τῷ τόπῳ Ῥαταϑί. 16 τῶν αὐτῶν δὲ 
χρόνον 7 16 ξωοποιὸν᾽ αὐτοῦ σταυρόν 7 11 ἡρακλῆς 7 
19 ἣν ἠχμαλώτευσεν ὁ ΧΙ 11] πἰθὶ ὅπασαν ΔΆ ὯΝ τὴ 
σπουδῇ καὶ χάριτι ϑεοῦ οτὰα. ΑΜ 

ϑοτίρέοτθα Οτίῃ. Οοπβέδης. 1|.Ψ ὃ 
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98 (261, σξϑ). Περὶ τοῦ Ὀκταγώνου. [ Τὸ δὲ 
καλούμενον Σμύρνιον πλησίον τοῦ Τετραδησίου ἐμβόλου 
ἔχει ὑποκάτω τῆς γῆς τὸ πρὸς βορρᾶν μέρος ὀργυιὰς {,, 
στήλας 8 ἔστι δὲ πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου 
τῶν Σφωρακίουι. Εἰσὶ δὲ αἵ στῆλαι αἵ μὲν τρεῖς Κων- ι 
σταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ (ΦΦαύστας 

καὶ ᾿Ιλαρίωνος πραιποσίτου καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ τοῦ τρί- 
του, ὁμωνύμου Κωνσταντίνου, Κρίσκεντος ὀνομαζομένου, ὃν 
Ἡρόδοτος καὶ “Ἱππόλυτος χρονογράφοι λέγουσιν ἀπο- 
κεφαλισϑῆναι ὑπὸ τοῦ πατρὸς διὰ τὸ εἰς ὑποψίαν ἐλϑεῖν 
ἐπὶ Φαύστῃ τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ἐκείνην μὲν βαλανεῖον ἐκ- 
πυρώσας ἐκέλευσεν ἔσωϑεν κατακαῆναι, τὸν δὲ υἱὸν αὐτοῦ 
ἀποτμηϑῆναι ἄκριτον διὰ ὑποψίαν τινά. Διὸ καὶ τῆς μη- 
τρὸς Ἑλένης μὴ φερούσης τὴν ἀναίρεσιν τοῦ νέου, ἤδη 
τῆς τοῦ Καίσαρος ἀξιωϑέντος τιμῆς, ἠδολέσχει ἐπὶ τῇ ἀκρέτῳ τι 
ἀποφάσει᾽ καὶ ἐστήλωσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὁ Κωνσταντῖνος 
καὶ [ λυπηϑεὶς μετενόησεν καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ αὐτῷ μ΄ ἡμέρας 
καὶ μ΄ νύκτας μὴ λουσάμενος τὸ σῶμα καὶ μὴ ἀναψύξας 
ἐν κοίτῃ. Ἐποίησεν δὲ τὴν στήλην αὐτοῦ ἐξ ἀργύρου 
καϑαροῦ βάψας αὐτὴν ἔκ χρυσίου πλείστου, τὴν δὲ κεραλὴν Ὁ 
αὐτοῦ μόνην ἐκ χρυσίου τελείου, γράφουσαν ἐν τῷ μετώπῳ" 
“ἠδικημένος υἷός μου. Ταύτην στήσας μετάνοιαν βάλλων 

Ι,.. 1 ---10 οὐ 117 ---ρ. 201, 7: Ῥαγαβύ. 7 1. 10 βαᾳ. 6χ- 
βουιρύδ βαῃὖ 'ῃ 004. Μοβαὰ. ἀϑοΙρῚ Μοῃ. Ρ. 428 Ματ; οὗ. Ζοβέμιη. 
Ῥ. 8 Μ.;: Ῥμιοβίοσρ. θα. ΕΥΘΒΟΩΣ ἀ0 ὕδγν8]. ϑύυαι ὁ ᾿ἀοουταθπίὶ 
αἱ βἐοσία 1891 Ῥ. 9ὅ 

98 --Ο"ὅ. ΑΟΜ:6Β 1 Περὶ τοῦ ὀκταγώνου Ῥτδθιησ  ῦ 
8018 2 2 σμυρνίον ΑΜῈ, σμυρνεῖον , σμύρνιον Ε, δισμύ- 
οἱον 96 4 δὲ οἵα. 4 δ τοῦ σφαρακίου “, τῶν σῳφωρακίου 
ΑΔ, οἵη. Ῥασϑβύ. τρεῖς οΟτηπθ8 ΟοΟαᾶ. οὗ Ῥαχσββύ.: ἰάοῖσοο οοχ- 
τίρσοτα πο] υΐ 8 κρίσκ. ὀνομαξομένου οταμο8 ὁ04α., οχα. Ῥαγδϑβί. 

18 καὶ μ' νύκτας οἴη. Ῥαγαϑῦ. 22 βαλὼν Ας ΠΕ, λαβὼν 
7.4, ἘΜ, τοβὺ. ὁχ Ῥασαβῦ. 
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ἐλιπάρει τὸν ϑεὸν ὑπὲρ ὧν ἐπλημμέλησεν. ---- Αἱ δὲ λοιπαὶ 
στῆλαι ὑπάρχουσιν Σευήρου, “Δρματίου, Ζευξίππου, Βιγλεν- 
τίου τοῦ καὶ τὰ Βιγλεντίου κτίσαντος καὶ ᾿Ἐλευϑερίου τοῦ 
εἰς τὸ Σινάτον παλάτια κτίσαντος. Οὗτοι δὲ πάντες παρ᾽ 

5 αὐτοῦ ἐστηλώϑησαν ὡς ἀποτμηϑέντες᾽ οἵ δὲ ᾿Δρειανοὶ 

Β θ. 

εὑρόντες αὐτὰς ἐπὶ Οὐάλη κατέχωσαν ἐκεῖ τὰς αὐτὰς στήλας.  864- 

94 (8ὅ. λε). Περὶ τοῦ Σινάτου. ] Ἐν δὲ τῷ Σινάτῳ 
ἀπετέϑησαν ἡνίοχοε ἐν ξευξίπποις καὶ ἐτέϑησαν ἐν τῷ 
ἀστρονομικῷ ὀργάνῳ, ἔνϑα τῆς ᾿Αρτέμιδοεο καὶ τῆς 

10 φροδίτης ἴστανται στῆλαι’ ἐν αἷς σκυτάλαις ἀπ- 
εκεφαλίσϑησαν ὑπὸ τῶν ᾿Δρειανῶν. ΑΙ δὲ καροῦχαι ἐν 
τῷ εἰλήματι κατεχώσϑησαν ὑπὸ Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως. [} 

9 (8ὅ, λε)). [ Οἱ δὲ δώδεκα κόφινοι τῶν περισσευμάτων 
δέκα ἔτη ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ Σινάτου κατέκειντο᾽ μετὰ δὲ 

16 ταῦτα ἐν τῷ εἰλήματι κατεχώσϑησαν. ἢ} 
96 (86, λς). Στῆλαι τῆς ἁγίας Σοφίας. [ Ἐν τῇ 

μεγάλῃ ἐκπλησία τῇ νῦν ὀνομαζομένῃ ἁγίᾳ Σοφίᾳ στῆλαι 
ἕσταντο υκζ΄, αἱ πλεῖαι μὲν Ελλήνων ὑπάρχουσαι" αἵτινες ἐκ 
τῶν πολλῶν ὑπῆρχον τοῦ τε Διὸς καὶ Κάρου τοῦ πατροιοῦ 

40 Διοκλητιανοῦ καὶ τὸ δωδεκάξωδον καὶ ἡ Σελήνη καὶ ἡ 
Ἀφροδίτη καὶ ὃ ᾿Δρκτοῦρος ἀστὴρ παρὰ δύο Περσικῶν στη- 
λῶν βασταξόμενος καὶ ὃ νότιος πόλος καὶ ἡ ἱέρεια τῆς 

94. Εχ Ραγϑβῦ. 8 ᾿2ὴ8]6 ϑχσοθχυρίυχη (οἷ. 1. 11) 98. Ῥαγχϑεύ. 9 
96. Ῥατγαβύ. 11: οὗ. βϑαρτδ 1 49 (ρ. 140, 3). 

1 τὸν ϑεὸν] τὸν υἱὸν 9 ὅ ἀποττμιϑέντα ΖΦ, ὡς 
ἀποτμ. οι. ΑΒ, ὡς οι. α 6 εὑρόντες αὐτὰς ἐπὶ Οὐάλη 
οἴη. Ῥασαϑῦ. 10 στῆλαι] σκύταλα γ6] σκυτάλαι οοαᾷ., τοβέϊδα] 
ΟΧχ Ρασαϑύέ. 11 ἀπεκεφαλίσϑησαν] Ὀ]υγ8]18 ἴῃ ΟἸΩΒΙΡῸΒ οΟαᾶ. 
ἐν εἰλήματι α, απ ᾿πβΌροι δάαϊδ τοῦ ἱπποδρομίου; ἐν τὸ 
ἤμματι 1, οὐχ. γ0}1. 12 ὑπὸ] παρὰ 68, ὑπὸ τ6]}., ἐπὶ Ῥατγϑβί. 

14 κάτω ἕκειντο 4,0 1 ἐν οὐ. 540 ἐν τῷ εἰλήματι 
τοῦ φόρου α 96. ΑΟΜ, 78}Ε οὐ, αἱ χρϑίοσγθη φϑείοτα. 

Β θὲ 

οἴω. Βα 22 ἡ ἱέρεια Ἡ, ἡ ἐριβοία ὅ. ἱερεῖδενα Β΄ Ὁ νεὰ- 
δια Ὁ, ἡ ἐριδία Ας 

Ὅ" 
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᾿ἀϑηνᾶς ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τὸν Ἤρωνα φιλόσοφον μαντεύ- 
ουσα. Ἐκ δὲ τῶν Χριστιανῶν ὀλίγαι μὲν ὡσεὶ π΄" καὶ δέον 
ἐκ τῶν πολλῶν ὀλίγας μνημονεῦσαι" Κωνσταντίνου τοῦ ᾿μὲ- 
γάλου καὶ Κωνσταντίου καὶ Κώνσταντος καὶ Γαληνοῦ κυ- 

αίστορος καὶ ᾿Ιουλιανοῦ Καίσαρος καὶ ἕτέρου ᾿Ιουλεανοῦ ι 
ἐπάρχου καὶ “Δικινίου “Αὐγούστου καὶ Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Θεο- 
δοσίου καὶ ᾿Δρκαδίου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ Σεραπέωνος ὑπ- 
ατικοῦ καὶ “Ἑλένης μητρὸς Κωνσταντίνου τρεῖς᾽ ἡ μὲν μία 
πορφυρᾶ διὰ μαρμάρων, ἡ δὲ ἑτέρα διὰ ψηφίδων ἀργυρῶν 
ἐν χαλκῷ κίονι καὶ ἡ ἄλλη ἐλεφαντώδης Κύπρου ῥήτορος 

1-866 προσενέγκαντος᾽ ἅστινας ᾿Ιουστινιανὸς μερίσας τῇ πόλεε τὸν 

Β 66 

ναὸν μέγιστον ἀνήγειρεν μετὰ πίστεως καὶ πόνου. Οἱ δὲ 
πεπειραμένοι τῶν προειρημένων περιερχόμενοι τὴν πόλιν καὶ 
ξητοῦντες εὑρήσουσιν οὐκ ὀλίγας. Ι 

91 (84, νεῖν. ] Μαναναῆ στρατηγοῦ μετὰ τὸ νικῆσαι ὦ 
Σκύϑας κατὰ κράτος στήλῃ ἠξιώϑη τιμηϑῆναι ἐν τῷ καλου- 
μένῳ Ὡρείῳ, ὅ τινες καλοῦσι Μόδιον᾽ ἦν δὲ καλούμενον 
ὡρολόγιον᾽ ἔνϑα νῦν ἴστανται κίονες καὶ ἀψὶς πρὸς τὸν 
οἶκον τὸν νῦν λεγόμενον Κρατεροῦ᾽ ἔνϑα ἵσταται καὶ μόδιος 
χαλκοῦς καὶ ὡρεῖον καὶ δύο χεῖραι χαλκαῖ ἐπὶ ἀκοντίων. ᾿ 
Τὸν δὲ μόδιον δέον ἐστὶ μὴ παραδραμεῖν ἡμᾶς ὅτι ἐπὶ Οὐ- 
αλεντινιανοῦ ἐτυπώϑη᾽ τότε γὰρ καὶ ἀρχιμόδιον ἐπὶ τῶν ἐν 
τῇ Κωνσταντινουπόλει οἰκούντων ἀνηρευνήϑη ἵ τοῦτο τοῦ 

ἀργύρου τυπώσαντος᾽ ἄργυρος δὲ ἀπ ἀρχῆς ἐτυπώθη τὸ 

917. Ῥαγαβύ. 12, ΟὉἱ 11 ἦν δὲ -- 20 ἀκοντίων Θχοϊάογυμπῦ 

1 ἔχουσα μαντευόμενον Η 52. ὡσεὶ π΄) ὠσίπω 1, ὡς εἶπον 
ΑΟ, ὡς εἰπεῖν Η, γοϑύ. οχ Ῥαγδϑύ. 11 πρὸς ἐνέγκαντος ϑυ- 
σίαν 7 153 πόνου Α,, πολοῦ πόϑου 7, πόϑου πολλοῦ ΑΟ 
97. ΑΟΜ 1ὅ μανὰκ ΔΕΒ, μαναναή Ὁ, οἵ Ῥαχϑεί. 
18 ἀψὶς ἦν πρὸς Ο 20 τὸ ὡρεῖον Ο. χεῖρε Ὦ, χεῖρες 16]]., ν. Ρ' 

208 }.ὄ 2 1᾿θαὰθ Ῥαγδβϑύ. ἀκόντου Ο, ἀκοντίου Μ 22 ἀξ 
μωδίου Α,, ἀρχὴ μοδίων Α,, ἀρχὴ μοδίου Ἐ, ἀρχηγὸν μοδίέου 
Ὁ}, τοϑῦ. οσ Ῥασγβϑβύ. ἐπὶ οτα. (. δὴ ὑπὸ ϑ ἱπαρᾷ Ῥαγχϑβί.) 
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νόμισμα. Τοῦτο δὲ καὶ Θεοδώρητος διασαφεῖ τρανύότατα. 
Αἱ δὲ χαλκαῖ χεῖραι ἔκτοτε ἄνωϑεν προετυπώϑησαν. Τοῦ 
δὲ βασιλέως τὸ κουμούλιον μόδιον νομοϑετήσαντος, μὴ ἀντ- 
αίρειν δὲ τοῖς ναυτιῶσι προστάξαντος καὶ σιτηρέσια εἷς ἐξ 
ἀμφοτέρων τῶν ναυτῶν τῷ βασιλεῖ τὸν σῖτον ἀπεμπωλῶν 
ἐν τοῖς ἐκεῖσε δίκην ἄδικον καταγγείλαντος ἐν τῷ κατωγαύῳ 

Μοδίῳ τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀπώλεσεν᾽ ὅϑεν καὶ ἐτυπώϑησαν 
αὖ χεῖραι τοῖς λαμβάνουσιν καὶ τοῖς διδοῦσιν ἀμφοτέρους 
ἐκ τῶν προστεταγμένων μὴ ἀγανακτεῖν. ἢ 

978 (54, νεῖ). [ Ἔνϑεν τοῦ αὐτοῦ Οὐαλεντινιανοῦ στή- 
λη ἵστατο εἰς τὴν ἀψίδα, ἔξαμον ἐν τῇ δεξιὰ χειρὶ κατ- 
ἐχουσα᾿ ἡρπάγη δὲ εἰς πάκτον διὰ τὸ καὶ αὐτὴν ἀργυρᾶν 
εἶναι ὑπὸ Κουρίου προτίκτορος ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τῷ δευ- 688-' 
τέρῳ ἔτει. ἢ} 

98 (σλγ). Περὶ στήλης τῶν ᾿Αρτοπωλείων. 
᾿ Μενάνδρου μάντεως στήλη ἧκεν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἣν 
ἔστησαν ἐπὶ τὸν ᾿Αρτοτυριανὸν οἶκον εἰς ϑέαν διὰ τὸ εἶναι 

978. Ῥαχσαβδύ. 12 (Ὁ. 28, 12) 98. Ῥαχδβὺ. 18 

1 διασαφεῖ Δ Ε', διασαφοῖ )ἘῈ 2. χεῖραι Ὁ οὐ Ῥαγαδύ., χεῖρες 
Τ6]]. 8 ἀντερεῖν Ας 4 ναύταις ΕΕ,, ναυτιῶσιν Α, τοῖς 
αὐτοῦ νόμοις Ὁ καὶ σιτηρέσια Αἰ: νοῦγῦϑ βθηβθα οδγθηὺ, 8608 
Π6 ΟΟΥΤΙρΡ8Β οὐδοϊαπὺ Ραχαϑῦ. 4 βα. καὶ σιτηρ.--- ἀπεμπωλῶν Οτη. Ἂν» 
καὶ σιτηρ. --- ἀπώλεσεν (]. 1) οἵα. Ο, αὖ Θθογυσῃ ἰο60 βουϊρυμῃῦ: 
εἷς ἐκ τούτων παριδὼν τὴν πρόσταξιν καὶ φίγλον πωλήσαντος 
τὰς χεῖρας ἀπώλεσεν εἰς ἐξ ἀμφω τοῦ τὸ ναυτῶν Α΄. τοῦ. οΣΧΣ 
Ῥαγδϑύ. ὅ οχβροϑούδιμῃβ τὸν σῖτον ῥῆγλον ἀπεμπωλῶν (οἷ. Ο 
οὐ Π δ1): βορὰ τϑρυρῃδὺ οοα. Ῥαγβϑύ. 8 χεῖρες οοἀά,, ὁοοτ- 
τοῦ ἀμφότερα ΑἘΣ, ἀμφότεραι Ὁ Ε΄, τοϑῦ. ὁχ Ῥαγαϑῦ. 
9 ἐκ τῶν προστετ. μὴ ἀγαν.] μετὰ τῶν σιτηρεσίων κούμουλα δί- 
δοσϑαι τὰ μόδια Ὁ 978. ΑΟΜ, ΗΟΒ 11 εἰς τὴν ἀψίδα] ἐν 
τῇ ἀψίδι τῶν χερίων καὶ τοῦ μοδίουν Ἡ, ἐν δὲ τῇ ἀψίδι τῇ ἐν τῷ 
ἀμαστριανῷ (οἷ. Π δ1), ἔνϑα καὶ αἱ χαλκαῖ χεῖρες ἐστήλωνται 
καὶ τὸ μόδιον 6, οἵα. Ῥαταθύ. ἕξαμον κελ.] καὶ ἐν τῇ δεξιᾷ κατ- 
εἶχεν ἔξαμον ἀργυροῦν, ὃ καὶ ἡρπάγη ὑπὸ Κουσᾳίαυ «τὶ. ἃ. 
δα. 6 18 ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ δινοτμήτου 5. ὃ. ἈΝ 

17 ἄρτοτ. οἶκον] εἰς τὸ ἀρτοπωλεῖον δὰ. Ὁ 
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τὴν στήλην εἰς μῆκος πηχῶν ιε΄, πλάτος δὲ πηχῶν η΄ ἤν- 
1 τινα χυμευτὴν ὑπάρχουσαν καὶ ἀργυροελάτην καϑαρὰν Μαρ- 

κιανὸς ὃ εὐσεβὴς εἰς ἀργύρια ἐχάραξεν καὶ τοῖς πένησιν 
διένειμεν. ἢ 

4Ἃ 99. (σξγ). ᾿ ̓“ἀρδαβούριος στρατηγὸς ἐπὶ “έοντος τοῦ 
εὐσεβοῦς ἐν τοῖς Θρακῴοις μέρεσιν ἩΗρωδιανοῦ στήλην 
εὑρὼν ἐπίκυρτον πάνυ καὶ παχεῖαν ϑυμωϑεὶς ὥλεσεν" ἦν- 
τινα ὀλέσας εὗρεν χρυσίου τάλαντα, λίτρας ρλγ ἃ μετὰ 
προϑυμίας τῷ βασιλεῖ κατεμήνυσεν. Ὁ δὲ ὑπὶ αὐτοῦ 
ἐσφάττετο καὶ ὀδυνώμενος ἔλεγεν" “οὐδεὶς μολίβδῳ χρυσὸν τὸ 
καταμίξας ἐπὶ ξημίας ἱ ἠνδρίξετο, οἷχ παρὰ τῷ κυρτῷ τού- 
τῷ βασιλεῖ εἰς ἐμὲ συμβέβηκεν. Ἔννϑεν καὶ οἵ διερχόμενοι 
τὸν τόπον {καὶ μάλιστα φιλόσοφοι οὐ τοῖς προτέροις κα- 
κοῖς (τῷ ϑανάτῳ» ᾿Δρδαβούριον ἔβαλον, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τῆς 
στήλης Ἡρωδιανοῦ᾽ ὅτε καὶ ᾿ἄσπαρ σὺν αὐτῷ τὸ πέρας ιτς 
ἐδέξατο. ἌἌσπαρος δὲ στήλη ἐν τοῖς τοῦ Ταύρου μέρεσιν 
σώξεται ἕως τῆς δεῦρο ἐν ἵππῳ ἐρρωμένῳ δεξιολαβεῖ' καϑ- 
εἐξόμενος ζὡς» δρᾶται. 

100 (817, λζ7). [ Ἐν δὲ τῷ Φόρῳ τῷ δεξιῷ μέρει τῆς 
ἀνατολῆς ἐδέξατο στήλας πορφυρᾶς διὰ μαρμάρων ιβ΄ καὶ 30 

99, Ῥαγαϑύ. 14 100. Ῥαγαβύ. 1ὅ 

1. 8α. ἣν κατεάξας ὁ εὐσεβὴς βασ. Μαρκλ. εἰς ἀργύρια κτλ. α 
2 καὶ ὁοὼω. ΗΠ ὀ καὶ ἀργυροἔλατον καϑαρὸν ὁ καὶ ἑλατὴν, 

ἀργυρὰν ΑΜ (καϑαρὰν οι.) 3. εἰς ἀργύρια αὺ, ἀργύρια ΑΦ 
ἐχάραξεν αὐτὴν 4 99. ΑΜ, 5068Β 1 γοδβὺ ϑυμωῦ εἰς 

Ἰηβοσιῦ (αἱ διὰ τὸ ἀνείδεον αὐτῆς 8 ροϑὺ εὗρεν ᾿πδβοιιὺ 1 ἐν 
αὐτὸ ποσότητα 11 ἐπὶ ξημίας ἠνδροίξετο Α, ἐπιξίμιος ἡνδροί- 
ξετο 4, ἐπιξήμιος εὑρίσκεται (810) α΄, οὗ. Ῥαγαϑδῦ. 12 Ῥοϑύ συμ- 
βέβ. καάὶῦ 1 καὶ οὕτως ἀπεκτάνϑη 18 καὶ οὐ τῷ ϑανάτῳ 
ἸΏΒΟΙῸΪ 6Χ Ῥαγαβύ. 14 ἐνέβαλον Α,6, ἔβαλων 1, ἀνέλαβεν Α, 

16 ροϑὺ Ἄἄσπαρ δἀαϊῦ ὁ παραδυναστεύων τῷ τότε καὶ ἀδελ- 
φὸς αὐτοῦ Β, Β᾽:ω. 17 καϑεζόμενος 1Α., καϑεξομένω ΑΔ, 
αοοβὺ Ἰοοὰβ 'ὴ Μ: καϑημένη αὶ 18 ὡς δάαϊα!ϊ, οὗ. Ῥαγϑβύ. 

Ιὴ ἢπο δαα!ϊῦ Β ἴῃ τηᾶτρ.: Τὸν οἶκον τοῦ Ἄσπαρος εἶχε Βασί- 
λειος ὁ παρακοιμώμενος (οἷ. Π 71). 100 -- 108. ΔΟΜ, 568Β 
(σθα (ΥΒ τ ΒΊΌΤοτα Ρατΐθτα ὁ. 102 οταϊζυυτὴ 
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σειρῆνας ιβ΄ ἄστινας σειρῆνας οἷ πολλοὶ ἵππους ϑαλασσίους 
καλοῦσι" χρυσέμβαφοι δὲ ἦσαν. ἸΕῈπὶ δὲ ἡμῶν ἑπτὰ μόναι 
καϑορῶνται" τὰς δὲ τρεῖς ἐξ αὐτῶν ἐν τοῖς τοῦ ἁγίου ἹΜάμαν- 
τος μέρεσιν τέϑεικαν καὶ αἷ λοιπαὶ σώξονται. Ϊ 

101 (88, ληὴ)ς. Ἡ δὲ Τύχη τῆς πόλεως χαλκῆ μετὰ 
μοδίου ἵσταται ἐν τῇ ἀνατολικῇ ἀψίδι" ἣν ἔφησαν ζὑπὸν 
Μιχαὴλ τοῦ αγγαβὲ χειροκοπηϑῆναι αὐτὴν τὴν στήλην 
διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν τὰ δημοτικὰ μέρη κατὰ τῶν ἀνακτόρων. 

Β 6. 

811- ὃ 

102 (89, λϑ)ς. Περὶ τοῦ Φόρου. Ἰστέον ὅτι ὃ 
σταυρὸς ὁ μεσοσυλλαβῶν ἀναγινωσκόμενος᾽ “ἅγιος, ἅγιος, ἄἅγι- 
ος᾽ παρὰ τοῦ προστατοῦντος τῷ Φόρῳ ἀνηγέρϑη᾽ ἔνϑεν 
καὶ δύο ταχυδρόμων καὶ [τῶν υἱῶν] Κωνσταντίνου καὶ 
Ἑλένης ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων σώξονται στῆλαι. Εἰς 

δὲ τὴν ἀνατολικὴν ἁψίδα τοῦ Κωνσταντινιακοῦ Φόρου 
σταυρὸς ἀργυρέμπλαστος ἐν τοῖς ἀκρωτηριακοῖς στρογγύλοις 
μήλοις ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ (ὑπὸ Κωνσταντίνου» ἀνηγέρϑη, 
ὡς ἐθεάσατο αὐτὸν ἐν τῷ οὐρανῷ. ΟἱὨ δὲ χρυσέμβαφοι 
υἷοί εἰσιν αὐτοῦ. [} 

1028 (89, 19... [ Καὶ ἐλέφαντος στήλη ἵστατο φοβερὰ 

102. Ῥαγαβύ. 16: οὗ. Π 16 οὐ 18. 1028. Ῥαγϑβύ. 17 

4 ἔθηκαν ΑΟ, ἀπηνέχϑησαν α 6 ἔσταται οτὴ. ὦ ἣν 
ἔφησαν κτλ.] ἣν ἔφισαν μιχαῆλ τοῦ ῥδαγαβὲ χιροκοπιϑίναι αὐτὴν 
κτλ. ἢ, ἣν μιχ. ὁ ῥξαγγαβὲ παρὰ τοῦ βασιλέως κελευσϑ' εὶς ἐχειρο- 
κόπησεν, ἵνα κτλ. αι, ἣν ἔφη μιχαὴλ τὸν ῥαγὰν καὶ χειροκοπη- 
ϑῆναι Α,, ἣν ἔφη μιχ. ὁ ῥαγᾶς καὶ χειροκ. Μι, ἣν ἔφη μιχ. ὁ 
ῥαγγαβᾶς χειροκοπηϑῆναι διὰ κτᾶ. Ο; ὑπὸ Ἰῃβθγὰ 8 διὰ τὸ 
μὴ κτλ. ἵνα μὴ ἰσχύωσι τὰ δημοτικὰ μέρη ἐπανίστασθαι κατὰ 
τῶν βασιλέων Ὁ, διὰ τὸ μὴ ἔχειν καὶ ἰσχύειν κτλ. Α, διμοσιακὰ ὅ 

9 ᾿Ιστέον οἵη. οοαα. ρῥτϑδοῖος 11 ἀνηγορεύϑη οοἀά. 
ΡῬτδοίοσ Εὶ 12 ταχυδρόμοι οοἀά. ργτδοίοΣ ΠΕ στῶν υἱῶν γ6] 
τῶν β' υἱῶν, αποᾶ οοαά. μαὐθηΐ, ᾿πο]υδὶ, οὗ. Ῥαγϑβῦ. 16 ὑπὸ 
Κωνσταντίνου οτα. οοἀα., πἰϑὶ αὐοα Ο Βαροὺ ἀνηγορεύϑη κπκων- 

σταντίνου (κωνσταντίψος Ἐ, κωνσξ ἘῚ ἀντῃορευπδυοοδδονοον 
ἐθτ ὦ 
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ἐν τοῖς εὐωνύμοις μέρεσιν πλησίον τῆς μεγάλης στήλης" 
ἔνϑα καὶ παράδοξον ἐδείκνυτο ϑέαμα. Σεισμοῦ γὰρ γενο- 
μένου καὶ αὐτὸς πέπτωκεν καὶ ἀπώλεσεν τὸν ἕνα πόδα τὸν 
ὄπισϑεν. Οἱ δὲ τοῦ ἐπάρχου ταξεῶται --- ἔϑος γὰρ τὸν 
Φόρον παρ᾽ αὐτῶν φυλάττεσϑαι --- συνδραμόντες ἐγεῖραι. 
τὸν ἐλέφαντα εὗρον ἐν αὐτῷ ἀνθρώπου ὀστᾶ ἀμφότερα 
ὅλου τοῦ σώματος καὶ πυξίον μικρόν, οὗ ἐν τῇ κεφαλῇ 

ἔγραφεν" “᾿ἀφροδίτης παρϑένου ἵέραος οὐδὲ ϑανοῦσα χω- 
οέξομαι.᾽ Ὅπερ ὃ ἔπαρχος τῷ δημοσίῳ προσέϑηκεν εἰς νου- 
μέα τοῖς προαναδεδηλοκόσιν ἡ 

108 (89 οἱ 40, λϑ΄ εὐ μ). ᾿Δλλὰ καὶ χοῖρος ἵστατο 
σημαίνων τὴν κραυγὴν τῆς πανηγύρεως, καὶ γυμνὴ στήλη 
σημαίνουσα τὸ ἀναίσχυντον τῶν ἀγοραζόντων καὶ τῶν πω- 
λούντων᾽ συστεμάτια δὲ μέσον τοῦ Φόρου ἔνξωδα ἐπὶ κι- 

οι 
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όνων ἱστάμενα καὶ ἐν αὐτοῖς δηλοῦντα τὰς ἱστορίας τῶν 16 
μελλόντων ἐσχάτως γενέσϑαι ἐπὶ τὴν πόλιν. Οἱ δὲ στηλω- 
τικοὶ τῶν ἀποτελεσμάτων ταῦτα πάντα συνιᾶσιν. ᾿Εστήλωσε 
δὲ ἅπαντα ταῦτα ᾿4πολλώνιος ὃ Τυανεὺς παρακληϑεὶς παρὰ 
Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ εἰσελϑὼν ἐστοιχειώσατο 
ὀνόματα ἐπικρατείας ἕως τέλους αἰῶνος. 

104 (28, .γ). Περὶ τοῦ Μιλίου. Ἔν τῷ λεγο- 
μένῳ Μιλίῳ Θεοδοσίου στήλη ἵσταται ἐφ᾽ ἵππου χαλκοῦ" || 

104 1. 21 οὐ τ. 207 1. 2 βᾳ. Ῥαγαβῦ. 18 

8 8η τῶν ὄπισϑεν" Ἴ οὗ οοἀά.: ν. Ῥαταβί. 8 τέραος 
Φ (οὗ. Ῥατδβί.), ἱερέως Α,. ἱερᾶ Ο(6, ἱεράξς ΜΝ ϑανοῦσα οοἀά. 
(οἴ. Ῥαγαβί.) 9 Ὁ δὲ ἔπαρχος εὕνους τῷ βασιλεῖ καὶ τῇ πολι- 
τείᾳ τυγχάνων λαβὼν ὅλον τὸ τοιοῦτον ξώδιον εἰς προσθήκην 
τῷ δήμω νούμια ἐχάραξεν α 11 ἀλλὰ οτὰ. ΔΟ ἵσταται 
ἄνωθεν τῶν κατὰ συστάδην ἱσταμένων κιόνων σημ. α 
12 κραυγὴν τῆς οτὰ. 14 συστέμματα Ἂν συστ. δὲ ἴστανται 
6, ἴσταντο ΒΒ, οτὰ. 16]]. ἐπὶ κίονος 16 ἱστάμενα 
οὰ. α 16 ἐσχάτων ὅ, ἐσχάτως ΑὉΟ 16 Οἱ δὲ --- 90 
αἰῶνος οτὴ. ., Οἱ δὲ ---- 17 συνιᾶσιν οι. α 11 συνίασιν Α,0, 
συνιοῦσιν Α, Μ, ΘΟΣΤΟΣῚ 19 καὶ εἰσελϑὼν --- 20 αἰῶνος οἵα. α 

104, ΑΟΜ, 18 

30 
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καὶ ἐν τῇ χειρὶ κατέχει μῆλον καὶ στήλην ἑτέραν, ἀνδρο- 
είκελον ἄγαλμα ἔχον καὶ στέφανον" [ ἣν ἀνεγείρας πολλὰ 
σιτηρέσια τῇ πόλει δέδωκεν.  ΟἵἱἨἁ δὲ κίονες ὀκτὼ καὶ οἵ 
ποδίσκοι, ὁμοίως καὶ τῶν ᾿Δρτοπωλείων οἵ ὀκτὼ κίονες καὶ 

5 τῶν Τζυκαλαρείων (χαὶδ τῆς Χαλκῆς ἔχουσιν ἱστορίας πολ- 
λὰς ἃς καλλύνας ἐχρύσωσε. 

1042 (τσ). Περὶ τοῦ' Περιπάτου. [ Ἐν τῷ Περι- 
πάτῳ ἔφιπποι στῆλαι γένος Τρατιανοῦ ἅπαν καὶ Θεοδοσίου 
καὶ Οὐαλεντινιανοῦ" ἐξ αὐτῶν καὶ τοῦ κυρτοῦ Φιρμιλλιανοῦ 

10 πρὸς γέλωτα γέγονεν" καὶ σώξεται ἕως τῆς σήμερον. [ 
106 (600). Περὶ τοῦ Ξηρολόφου. Τὸν δὲ Ἐηρό- Β Τὸ 

λοφον πρώην ϑέαμά τινες ἐκάλουν. ἐν αὐτῷ γὰρ κοχλίαι 
ις΄ καὶ συνϑετὴ "ἄρτεμις ᾿ καὶ ἕτεραι πολλαὶ εἰς τὰς ἀψίδας" 
ἔσχατον δὲ ἐκλήϑη Θεοδοσιακὸς Φόρος καὶ ἦν μέχρι Κων- 

15 σταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου. τει-τῖδ 

106 (260, σξδ᾽. [ Ὅτε ἹΜητροφάνους καὶ ᾿Δλεξάνδρου 
καὶ Παύλου αἱ εἰκόνες ἐν σανίσι γεγόνασιν ὑπὸ τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου᾽ καὶ ἵστανται ἐν τῷ μεγάλῳ κίονι τῷ πορ- 
φυρῷ πλησίον κατὰ ἀνατολάς" ἄστινας οἵ ᾿Δρειανοὶ μετὰ τὸ 

90 κρατῆσαι πυρὶ παραδεδώκασιν ἐν τῷ κορωνίῳ Μιλίῳ μετὰ 
καὶ τοῦ τῆς Θεοτόκου ἀπεικονίσματος καὶ αὐτοῦ τοῦ νηπι- 
σαντος σαπρὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καϑὼς ᾿“4γκυριανὸς χρονο- 

1042. Ῥατδβὺύ. 15 10. 1,. 11---18 Ῥαγδδύ. 20. ΟΥἿὮ βρσγϑ 
ΙΠ. 19 106. Ῥαγαβί. 10 

1 καὶ στήλην --- ὃ στέφανον οτη. Ο ; καὶ στήλην ὁτέραν ἀνδρο- 
εἰκελον ἄγαλμα ἔχον (οτη. καὶ στέφ.) Αι, καὶ στίλη ἑταίρα ἀνδρο- 
ἠκελο ἄγαλμα ἔχων καὶ στεφ. 7, καὶ στήλη εἴδη τὲ στεφάνων 
ἀνδροείκελον ἄ ἐγαῖμα ἔχοντα ΓΝ 1πα6 "αἱ επτηλοειδέρ τι στε- 
φανοῦν ἀνδρ. ἄγαλμα ἔχοντος ὀκτὼ οτη. 
4 ἀρτοπολιῶν Α, ὀχτὼ οτη. ὄ νὰ ΒΌΡΡΙ. 1810. 
πολῆς ἡ 1048. ΑΜ, 9568 ἰδ. ΑΒΟ, 7 11 Τὸν δὲ 53.] ἐν 
δὲ τῷ ξηρολόφῳ οοἀά., οοττ. ΟΣ Ραγδδύ. 13 κοχλιάδες ΑΒ, κοχλ- 
άδας Ο 18 ἕτερα ἄμα Ο 14 μέχρι τοῦ μεγάλου Ἄναι. 
(ἱ} υἱχ8) οοἀᾶ. ργϑοίοσ Εὶ 106. ΑϑΟΝ ἃ τὰς πττὰ. 
τὸ κρατῇσαε οὐάώλεντα (αὶ 

Δ ΗΔ ΩΙΙΙΔ Δ} 1}Δ«ᾳἍ.Ἑό Δ4ΜΔΠΙΠΕΙ ΒΕ σὰ Ὁ 

3189 10 ΠΠΠ|}Π18} 0436 
ΘΙ{πιΐν ὦ 
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γράφος ἐν τῷ Δεκαλόγῳ αὐτοῦ καὶ ᾿ἀναστάσιος ἡμῖν παρα- 
δέδωκαν. 

Β ΤΙ 107 (114, ας... | Ὁ δὲ ἅγιος ᾿Δ4γαϑόνικος ὑπὸ ᾿᾽άνα- 
491-618 στασίου τὸ πρότερον καὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου τὸ δεύ- 
651-866 τερον ἀνεκαινίσϑη" ἐν αὐτῷ δὲ τῷ ναῷ καὶ πατριάρχαι 

ἐπισκόπησαν ἑπτὰ ἐπὶ χρόνους πεντήκοντα᾽ καὶ βασιλεῖς 
στεφηφοροῦσιν ἐκεῖσε. 4 ἣν δὲ αἰτίαν μετεποιήϑη ἱ ὑπὸ 
ϑυμοῦ, οὐ γινώσκεται. Καὶ παλάτιον δὲ ἦν πλησίον τοῦ 

δ18-Ὁ8 ναοῦ μέγιστον᾽ ὑπὸ δὲ Τιβερίου τοῦ πρώτου μετεποιήϑη 
διολεσϑὲν εἰς τὰ βασίλεια. : 

108 (227, σκϑ΄). [ἰ Τὰ δὲ τείγη τῆς δύσεως τῶν μεγά- 
“π:-««λὼν πορτῶν ἐπὶ “έοντος τοῦ μεγάλου καὶ εὐσεβοῦς ἀἂν- 
Β 72 ἐκαινίσϑησαν᾽ καϑ' ἣν καὶ ἐλιτάνευσαν καὶ τὸ “κύριε ἐλέ- 

ησον᾽ τεσσαρακοντάκις ἐξεβόησαν καὶ ὁ δῆμος τῶν Πρασί- 
νῶν ἔκραξαν ““έων Κωνσταντῖνον καὶ Θεοδόσιον εἰς κράτος 1: 
ἐνίκησεν. [ Οὗτος γὰρ ἐνομοϑέτησεν᾽ ἡ ἁγία κυριακὴ τῇ 
ἀπραξίᾳ τιμᾶσϑαι᾽ πρὸ γὰρ αὐτοῦ πάντες ἔκαμνον. 

109 (228, σλγ. Τὰ δὲ τείχη τὰ πρὸς τὴν ϑάλασσαν 
898-το6 ἀνακαινίζονται ἐπὶ Τιβερίου ᾿Δψιμάρου: ἕως γὰρ αὐτοῦ 

107. Ῥαταβὶ. 9 108 1]. 11 ---16 οὐ 109 οχ Ῥαχαβὲ, 8 
ἸΏΥ͂ΘΙΒΟ ΟΥ̓ΪΠΘ 109. ν. δ8ὰ 108 

1 ἐν τῶ (810) δεκαλόγω αὐτοῦ Ο, ἐν τῶ ( αὐτοῦ λόγω Α,. 
ἐν τῶ δεκάτω λόγω αὐτοῦ τ6θ]]. 107 --ΤἸ10. ΑΒΟΝ, 76 

Η ἰἰυϊυτα δααϊὺ πάλιν περὶ κτισμάτωυ 8 Ὁ δὲ ἅ. ἅγα- 
ϑόνικος ὁ μέγας ναὸς ἐκτίσϑη μὲν ὑπὸ τοῦ μεγ. Κωνσταν- 
είνου, ἀνεκαινίσϑη δὲ πρῶτα μὲν κτλ αὶ ὄὅ ἀνεκ.] ἐκτίσϑη Εὶ 

Ἴ ἐκεῖσε τέσσαρες Α, Δι’ ἣν --- 10 βασίλεια οτὰ. 
9 πρώτου] τοῦ πενθεροῦ Μαυρικίου Η 10 διολισϑὲν οοαά,, 
ΘΟΟΙΤ. ΟΣ Ῥαγαδβύ. 12 ἀνεκτίσϑησαν Α, 16 λέγων" κωνσταν- 
τῖνος καὶ ϑεοδόσιος , κωνστ. ὁ μέγας καὶ ϑεοδόσιος καὶ λέων 
α, κωνσταντῖνος καὶ ϑεοδ. ὁ μέγας καὶ λέων Η:; ἑλένῃη καὶ 
κωνσταντῖνος καὶ ϑεοδόσιος Α,Ὁ, ἐλέησον (Ββ10) καὶ κωνσταντῖνον 
καὶ ϑεοδώσιον Α, ; οοὐτσοθαα [16 ἐνέκησαν ΟΥἿΩΠ6Β ο0α4,, ΟΟΥ̓Τ. 
ΟΣ Ῥαχϑβύ. τὴν ἁ. κυριακὴν ΟΗΟ, τῆ ἁγία κυριακῆ 4 
17 πρὸ γὼρ αὐτοῦ ἐκάμνετο Α΄, πρότερον ταύτην μὴ οὕτως τιμω- 

ἀένῃν, ζ24᾽ ὡς τὰς λοιπὰς ἡμέρας οὖσαν ἢ 
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ἠμελημένα ἦσαν πάνυ" ᾿| καὶ ἐκ δευτέρου ἀνεκαινίσϑησαν 
ἐπὶ Θεοφίλου. 839-848 

110 (208, σε. Περὶ τοῦ ἁγίου Μωκίου. Δέον 
γινώσκειν ὅτι ὃ ἅγιος Μώκιος πρῶτον μὲν ὑπὸ τοῦ με- 

5 γάλου Κωνσταντίνου ἀνῳκοδομήϑη Ἑλλήνων πλήϑη ἐκεῖσε 
κατοικούντων πολλά" καὶ ναὸς ἦν τοῦ Διός, καϑὼς καὶ ἐκ 

τῶν αὐτῶν λίϑων ἐκτίσϑη ὃ ναός. Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις 
Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου ἐξορίξονται οἱ ᾿Δρειανοὶ ἀπὸ τῆς 58:9-.39ὅ 

ἁγίας ἐκκλησίας καὶ ἐλθόντες ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Μω- 
10 κέου ἠράσϑησαν καὶ παρακαλοῦσι τῷ βασιλεῖ κατοικεῖν αὖ- 

τοὺς ἐκεῖ, ὃ καὶ γέγονεν. Παρευϑὺ οὖν ἀνεγείρουσι. τὸν 
ναὸν οἱ ᾿Δρειανοὶ καὶ δοξάξεται παρ αὐτῶν ἔτη ξ΄ καὶ 
πέπτει λειτουργούντων αὐτῶν ἐν τῷ ζ΄ ἔτει, καϑ' ὃν πολλοὶ 
᾿Δρειανοὶ ἀπεκτάνϑησαν. Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ᾿Ιουστινια- 521-565 

16 νοῦ τοῦ μεγάλου ἀνεγείρεται ὃ αὐτὸς ναὸς καὶ ἵσταται ἕως 

ἡμῶν." 
110. Ῥαγαδβί. 1 

θ68α. ἐκ τῶν αὐτῶν ,λίϑων Α, ἐκ τῶν αὐτοῦ λίϑων Ο, οτη. 
ΨΠΗ 6 (᾽ Βεαροῦ: διὰ τὸ ἵναι τῶν ᾽ναὸν τούτον πρότον τοῦ διὸς 
ἱερῶν" ἀφοῦ δὲ κατεστράφι παρὰ τοῦ μεγάλου κωνσταντίνου 
ἐκτήσϑη ὁ νῦν περιὸν ναός, Βῖτη. Η.) 8.8ᾳ. ἀπὸ τῆς ἐκχλησίας Οα, 
ἀπὸ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Ἡ 12 καὶ πίπτει] εἶτα σεισμοῦ 
γεγονότος πίπτει 



83 

18. 

Περὶ συνόδων. 

1. Σύνοδος ἐν Νικαία τοῦ ἁγίου Κωνσταντί- ᾿ 
νου. Ἢ πρώτη σύνοδος γέγονεν ἐν τῇ Νικαίᾳ τῆς Βιϑυ- 
νίας ὑπὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου συνελθόντων τῶν τρια- ὁ 
κοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων πατέρων καὶ Σιλβέστρου πάπα 
Ῥώμης" οἱ καὶ καϑεῖλαν ἴάρειον, ὅστις ἦν πρῶτος πρεσβύ- 
τερος “4λεξανδρείας᾽ τὸν γὰρ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν 
ψιλὸν ἄνϑρωπον ἔλεγεν εἶναι᾽ Ἴβηρες δὲ καὶ Ἰνδοὶ τότε 
ἐχριστιάνισαν. Ἐπὶ δὲ τούτου εἰςῆλθον καὶ τὰ λεέψανα τὸ 
τῶν ἁγίων ᾿Ζποστόλων᾽ ἐβούλετο δὲ καὶ τὴν τοῦ καλου- 
μένου χρυσαργύρον συντέλειαν ἐκκόψαι, ἣν ἀπὸ τῆς πρεσβυ- 
τέρας Ρώμης ἡ πόλις κατέλαβεν. 

ὦ, Σύνοδος δευτέρα. Σύνοδος δευτέρα Θεοδοσίου 
τοῦ μεγάλου ἐν Κωνσταντινουπόλει τῶν ρν΄ ἁγίων πατέρων τ 
καὶ Δαμάσου πάπα Ῥώμης καὶ Νεκταρίον Κωνσταντινου- 
πόλεως καὶ Γρηγορίου τοῦ ϑεολόγου κατὰ Μακεδονίου τοῦ 
πνευματομάχον᾽ τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα οὐκ ἔλεγεν ϑεόν, 

Πὸ ΒΥ̓́ΠΟΟῚΒ αὰἀδ ὨδΙσδηὐΣ Οχβίδϑηῦ ἴῃ 54. Οὗ ΟἸγοδβ 
Ῥ. ὅ02 5αᾳ.; οοα. Ῥαγίβιη. 1712 ἢ 4" 

Τιθα]υβ περὲὸ συνόδων ἀθοϑὺ ἴθ 0 9. ἔβερις 5 10 τούτο! 
18 Α δααϊῦ καὶ τὴν τελουμένην βολὴν ὑπὸ τῶν ἐξ ἀνάγκης 

τὴν τοῦ πραίτωρος ὑποσειόντων (ὑπεισιόντων ) ἀξίαν, εἰ μὴ 
τοῦτον ταχὺ ὃν τὸ τέλος τοῦ βίου κατέλαβεν 14 δευτέρι μτ]- 

ΟΥΘ ]ο6ο 9 16 δαμασκοῦ ὁ 11 γοηγορίουλ γ᾽ (δ ἃ 
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ἀλλὰ ἀλλότριον τῆς ϑεότητος᾽ ἥτις καὶ προέϑηκεν τὸ σύμ- 
βολον τῆς πίστεως οὕτως “καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ 
κύριον καὶ ξωοποιόν. Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Θεοδο- 
δοσίου ἀπετέϑησαν λείψανα εἰς τὸν ναὸν τῆς ἁγίας Εὐ- 

6 φημίας Τερεντίου καὶ ᾿ἀφρικανοῦ᾽ καὶ τοῦ προφήτου Σα- 
μουὴλ τὸ ἅγιον λείψανον εἰςῆλθεν ἐν τῇ πόλει ἐπὶ ᾿ἄρκα- 
δίου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐτέϑη εἰς τὸν ναὸν τοῦ “Εβδόμου" 
ὁ δὲ “Ἵττικὸς ἦν πατριάρχης τῷ τότε καιρῷ καὶ κατέϑετο 
ταῦτα ὡς εἴρηται εἰς τὸ Ἕβδομον. 

1᾽ι:᾽ 9. Σύνοδος τρίτη. Ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ γέ- 
γονεν ἡ τρίτη σύνοδος ἡ ἐν Ἐφέσῳ τῶν διακοσίων ἁγίων 
πατέρων, ἐπὶ καϑαιρέσει Νεστορέου᾽ τὸν γὰρ Χριστὸν καὶ 
αὐτὸς ψιλὸν ἄνθρωπον ἔλεγεν εἶναι᾽ οὗ καὶ συνελθόντες 
ἀνεϑεμάτισαν αὐτόν᾽ καὶ τελείως ἐκήρυξαν καὶ ἐδίδαξαν 

1τὸ τὴν ἀθόλωτον πίστιν τὴν ἐν τριάδι ϑεότητα ἀνυμνου- 
μένην ἀεί. 

4, Σύνοδος τετάρτη. Ἐπὶ Μαρκιανοῦ καὶ Οὐαλεν- 
τενιανοῦ γέγονεν ἡ τετάρτη σύνοδος ἐν Καλχηδόνι τῶν ἕξα- 
κοσίων τριάκοντα ἁγίων πατέρων, “έοντος πάπα Ῥώμης 

80 καὶ ᾿ἀνατολίου Κωνσταντινουπόλεως κατὰ ΖΔιοσκόρου ᾿λεξαν- 
δρέων πατριάρχου καὶ Εὐτυχοῦς ἀρχιμανδρίτου" οὗτοι 
γὰρ τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
παρῃτοῦντο καὶ ἐν φαντασίᾳ αὐτοῦ τὴν σάρκα ἐμνυϑο- 
λόγουν. 

.5ῷ . Σύνοδος πέμπτη. Ἐπὶ δὲ Ἰουστινιανοῦ τοῦ με- 

1 προρέϑηκε τῶ ἁγίω συμβόλω Α 4 τῆς ἁ. Εὐφημίας --- 
εἰς τὸν ναὸν οτῃ. Α 19 καϑαιρέσεως Α 16 ἀδώλοτον 2, 
ἀϑ. καὶ εἰλικρινῆ καὶ τελείαν καὶ ἀμώμητον πίστιν Α (εἶχα. 
ῬΑΣΙα. 1712) ὁμνουμένην Α 17 οὐαλεντος ὦ 18 ἐν 

ηδόνος ὦ 20 κατὰ] καὶ 7 928 αὐτῶν τὴν σάρκαν 2. 
4, Βηθ δα Ῥαχίβ. 1712: καὶ μίαν θέλησιν ἐπὶ τῆς ὑπο- 
στάσεως ἐφλυάρουν ἀεί. ἡ δὲ ἁγία σύνοδος αὐτοῦ δύο ούδες 
καὶ ϑύο θελήσεις ἐδογμάτισεν. 

481 
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γάλου γέγονεν ἧ πέμπτη σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει 
τῶν ἑκατὸν ἑξήκοντα ἁγίων πατέρων καὶ Εὐτυχίου ἀρχν- 
ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως" οἱ καὶ καϑεῖλον ἸΔριγένην, 
Εὐάγριον καὶ 4Δίδυμον τοὺς παράφρονας᾽ τὰ γὰρ σώματα 
ἡμῶν μὴ ἀνίστασϑαι ἐδυσφήμουν καὶ παράδεισον αἰσϑητὸν 
μὴ γενέσϑαι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ μήτε εἶναι᾽ καὶ ἐν σαρκὶ μὴ 
πλασϑῆναι τὸν ᾿Αδάμ, καὶ τέλος εἶναι τῆς κολάσεως καὶ 
δαίμονας ἐλϑεῖν εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀποκατάστασιν. 

6. Σύνοδος ἕκτη. Ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου καὶ Ἣρα- 
κλείου καὶ Τιβερίου [υἱοῦ αὐτοῦ] γέγονεν ἡ ἔκτη σύνοδος τὸ 
τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων πατέρων, ἐπὶ ᾿4γάϑωνος 
πάπα Ῥώμης. κατὰ Κύρου ᾿“λεξανδρείας, Σεργίου καὶ Πύρου, 
Πέτρου καὶ Παύλου Κωνσταντινουπόλεως γενομένων ἐπι- 
σκόπων᾽ οὗτοι ἀπετόλμησαν εἰπεῖν ἕν ϑέλημα καὶ μίαν 
ἐνέργειαν τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἔχειν καὶ 
μετὰ σάρκωσιν, τὸν σύνδεσμον τῆς ὀρϑοδοξίας διαλῦσαι βου- 
ληϑέντες οὗ παράφρονες᾽ συνῆσαν δὲ αὐτοῖς καὶ Μακάριος 
ὃ νομοϑέτης ᾿Δντιοχείας καὶ ᾿Ισίδωρος, φησίν, ὁ μαϑητὴς 
αὐτοῦ. 

Ἴ. Σύνοδος ἑβδόμη Εἰρήνης. ᾿Επὶ Εἰρήνης τῆς 
μητρὸς Κωνσταντίνου τοῦ τυφλοῦ γέγονεν ἡ ἑβδόμη σύν- 

οὗος τῶν ἁγίων τη πατέρων ἐπὶ Ταρασίου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως ἐν τῇ ΜΝικαέων πολέχνῃ, ἐπὶ τῇ καϑ- 

6. Οὗ ὄϑοσρ. Μοη. ρ. 720, 11 ἀθ Βοουὺ 

ῷ τῶν ἑκατὸν ---8 Κωνσταντινουπόλεως οἵα. Α 4 εὖ- 
ἄγριον οἱι. ἢ 10 υἱοῦ αὐτοῦ 7Α Ρα115. 1712: Β60]υβὶ: οὐ- 
Θηΐτγα ΗοΥϑο 8 οὗ ΤΊ ΡΘΥὰΒ βαηὺ ἔσγαΐγοβ Οομπβίδηὐιηϊ! Ῥορομδῦϊ 
ἸΤΑΡΘΥ Ια ῸΘ 5001 12 κατὰ οἵα. ὁ ἀλεξάνδρου Α ῬατῖΒ. 1712 

Πύρου οὐ 18 Παύλου οἴη. α ῬαΙΒ. 1712 22 τη ΟἿ. 
7 Ῥαχῖβ. 1712 ἐπὶ] καὶ 0 238 ἐν τῇ καϑερέσι 4, ἐπὶ 
χωϑαερέσεως Α 

18 
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αἰρέσεε Θεοδοσίου" παρ᾽ ἧς δὲ καὶ ἐξέϑεντο ὅρους τῆς 
ἁγίας πίστεως. 

8. Σύνοδος ὀγδόη Θεοδώρας καὶ Μιχαὴλ τοῦ 
υἷοῦ αὐτῆς. Ἐπὶ Θεοδώρας “ὐγούστης μετὰ ϑάνατον 

ὅὃ Θεοφίλου τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς σὺν Μιχαὴλ τῷ υἱῷ αὐτῆς 
γέγονεν ἡ ὀγδόη σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει τῆς ὀρϑο- 
δοξίας" ἥτις ἄδεται ἕως τῆς σήμερον. 

1 ἐξέθετο ΄; παρ᾽ οἷς ἐξέθϑεντο ὅροι πίστεως Α, παρ᾽ ἧς ἐξ- 
έϑεντο ὕρους πίστεως ΡατὶΒ. 1112 Τ1ἠ Τὴ Ῥαγίθὶμο 1712 ἸΏΒΌΡΟΙ 
41186 ἰτ08 βυῃοαὶ δαϊοϊππζῃτ. 



Β 18 Περὶ κτισμάτων. 

1 (106, ρψῳ.87).. Κωνσταντῖνος ὁ μέγας ἀνήγειρεν τὴν 
ἁγίαν Εἰρήνην τὴν παλαιὰν καὶ τὴν ἁγίαν Σοφίαν δρομι- 
κὴν καὶ τὸν ἅγιον ᾿4γαϑόνικον καὶ τὸν ἅγιον ᾿Δπκάκιον. 
Τοὺς δὲ ἁγίους ᾿ἀποστόλους ἔκτισεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ σὺν 

αὐτῷ δρομικὴν ξυλόστεγον ποιήσασα καὶ μνημοϑέσιον τῶν 
βασιλέων ἐν ᾧ κεῖνται καὶ αὐτοί. 

Β 12 ῷ. (204, σςὺὴ. Τὸν δὲ ἅγιον Μηνᾶν καὶ τὸν ἅγιον 
Μμώκιον εὗρεν ὅτι ἦσαν ναοὶ εἰδώλων. Καὶ τὸν μὲν ἅγιον 

ῷ, Τὸν ἅ. Μηνᾶν καὶ τὸν ἅ. Μώκιον εὗρεν ὅτι ἦσαν ναοὶ 
εἰδώλων καὶ ἐποίησε ϑείους ναούς. Τὴν ἁγίαν Εἰρήνην τὴν 
εἰς τὸ Πέραμα ἀνήγειρε Πουλχερία καὶ μετὰ ροξϑ' χρόνους 
ἹΜαρκιανὸς εἰς μῆκος τὸ νῦν ὁρώμενον ἐπανήγειρεν ἅμα τοῖς 
προφροῦσιν αὐτῷ σκεύεσιν ἱεροῖς α 

1 Τιθα]αβ ἀθθϑὺ πὰ ΟΜ Β, δηΐο Π 107 (πάλιν περὶ κτισμά- 
των) Ῥοπὶΐασ ἰπ Η: περὶ κτισμάτων 4, περὶ κτισμάτων ναῶν 
καὶ ἑτέρων Α, περὶ κτισμάτων καὶ ναῶν τῶν ἐν τῇ πόλει 
κτισϑέντων α 1. ΑΟΜ, 5 6 2 τὴν ἁ. εἶρ. τὴν πα- 
λαιὰν ΑΗ0; τὴν ἁ. εἰρ. τὸ παλαιὸν πατριαρχεῖον ἃ: γοϑὺῦ 
παλαιὰν 84α. τὸ πατριαρχεῖον 8 δρομικὴν οτὰ. Ο 
Α καὶ τὸν ἅ. ἅκ. οτα. Δ, Ὁ: γροϑὺ ᾽4κ. δ4α. τὸ ἑπτάσκαλον 5220, 
τὸν πλησίον τῶν οἰκημάτων τοῦ μεγάλου κωνσταντίνου Ἐὶ 
ὅ ροβὺ αὐτοῦ δἀά. ἑλένη ΑΟΌ σὺν αὐτῷ οται. ἃ, 6 ξυλό- 
στεγον οσωυ. α σχοιήσασα Ἦ, ποιήσας 4, σὺν αὐτῷ δὲ ποιεῖ Α,, 
ποιήσαντες Α, Ἴ κεῖνται καὶ αὐτοί 1 (βῖτα. Η), καὶ αὐτὸς 
κεῖται Α (βῖτα. Ο) Ὡ--θ. ΑΒΟΜ, 56 8.56 [πἰὔΐυμι ἀο- 
Ρτγδναυὶ Ο: ἐκ τοῦ ἁ. Μωκίου καὶ τοῦ ἁ. Μηνᾶ ἐδίωξε τὰ ἀγάλ- 
ἥατα κτά. 9 ἦσαν Α.8, εἰσὶν 1 
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Μηνᾶν καϑὼς ἦν εἴασεν, ἐδίωξεν δὲ τὰ ἀγάλματα καὶ 

ἐπωνόμασεν αὐτὸν οὕτως᾽ τὴν δὲ τελείαν αὐτοῦ ἀνοικοδομὴν. 
ἐποίησεν μετὰ ρξϑ' χρόνους Πουλχερία καὶ ΜΜαρκιανὸς σὺν 450-457 
τοῖς προαστείοις καὶ ἱεροῖς σκεύεσι. 

δ 8 (204, σς΄). Ὁ δὲ ἅγιος ΜΜώκιος ὑπῆρχεν ἄλλα δύο 
μήκη εἰς μέγεθος παρ ὅ ἐστιν, ἀλλ ἔκοψε τὸ δίμοιρον 
μέρος τοῦ ναοῦ καὶ ἀνήγειρεν τὸ ϑυσιαστήριον Κωνσταν- 
τῖνος ὃ μέγας καὶ ἡ τούτου μήτηρ Ἑλένη διότι δὲ ἀν- 
ῃρέϑη ὁ ἅγιος Μώκιος ἐκεῖσε, τούτου χάριν ἀνήγειρεν καὶ 

10 τὸν ναὸν ὡς ἴδιον αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐκεῖσε 
ἔφερεν. ᾿ 

4 (221, σκβ). Ἢ ἁγία Ἑλένη ἔκτισεν τὴν Βηϑλεὲμ Β 18 
καὶ τὰ Γαστρία. Καλοῦνται δὲ τὰ Γαστρία οὕτως. ὅτι 
κομίσασα ἀπὸ ᾿Ἰερουσαλὴμ τὸν τίμιον σταυρὸν εἰσήγαγεν 

16 αὐτὸν ἀπὸ τῆς πόρτας τοῦ ἹΨωμαϑέου᾽ καὶ τὰ εὑρεϑέντα 

ἐκεῖσε ἐπάνω τοῦ σταυροῦ κρίνα τε καὶ φύλλα καὶ κῶνστοι 
καὶ βασιλικὰ καὶ τριαντάφυλλα καὶ σάμψυχα καὶ βαλσάματα, 
ἐφύτευσεν αὐτὰ εἰς γάστρας διὰ τὸ διασῶσαι αὐτά καὶ 
ἐκεῖσε εἰς τὴν μονὴν ἀπληκεύσασα ὠνόμασε τὸν τόπον 

90 Γαστρέα καὶ μονὴν ἀνήγειρεν. 

1 ἦν Ἡ, ἐστίν 75 ὃ ροξϑ' 764, ρξε΄ Δ,0, οξ΄ Η, δὲ 

οιϑ' σὺν τῶν πῷ πῷ καὶ ἱερῶν σκδουῶν 7 ὅ ἄλλα δύο 
μήκη κτλ. πρότερον μείξων ἤπερ ὁρᾶται νῦν νῊ 6 παρ᾽ ὃ 
ἐστίν ΑΟ, οτ. 4 ἐξέκοψεν ΔΑΟ 8 καὶ ἡ τούτου μ. Ἑλ. 
οἵω. ΗΟ 10 καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐκεῖσε κεῖται ὑποκάτω τοῦ 
ϑυσιαστηρίου Ἡ (κάτωϑεν τοῦ ϑυσιαστηρίου 6) 128 τὴν μονὴν 
τῆς βηϑλ. Α, τὴν μονὴν τὴν βηϑλ. ΟΗ 18 καὶ τὰ Ῥαστρίο 
οἵα. Ο, καὶ τὴν μονὴν τὰ γάστρια Ἠδ (γαστρία 6) 

16 διὰ τῆς πόρτης ΑΟ ψωμᾶ" α, ψαμάϑου Η, ψαμαϑίου Α,, 
ψαμαϑία Μ, ψαμαϑά ΟὍ, ψευμαϑέα Α,, (ψεμαϑέα ΒΒ), ψωμα- 
ϑέου 2 16 κώστους (5816) Α 18 βα. Ιοϑηϊϊαβ ἴῃ α: καὶ 
ἀγαγοῦσα ταῦτα κατέθηκεν ἐν τῇ αὐτῇ μονῇ οἶκον αὐτὴν ἔχουσα" 
εἶτα ἐποίησε μονὴν καὶ ἐκάλεσε τὰ γαστρίά 20 γαστοίαν Δ 
καὶ μονὴ» ἀνήγειρεν οἵα. ΟΒ 

ϑοείρέοσθα Οχίρ. Οοπβέθυς. Τ|, ὃ 
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Β 14 ὅ (18ὅ, ρζ2). Τὸν δὲ Ψωμαϑέαν τὰ παλάτια καὶ τὸ 
γηροκομεῖον ἀνήγειρεν ἡ ἁγία “Ἑλένη, ὁμοίως καὶ τὸν ἅγιον 
Θεόδωρον τὰ Κλαυδίου. 

6 (18ὅ, ρζ). Τὸν δὲ ἅγιον Ἰουλιανὸν ἀνήγειρεν 
Οὐρβίκιος ὃ παριστάμενος εἰς τὰ κτίσματα ἐξ οἰκείων ἐξ- 
όδων᾽ ἐν ᾧ καὶ ἦσαν ἄπληκτα τῶν Ῥωμαίων. 

Ἴ (ρπ). Εἰς τὸ καλούμενον ᾿Αλωνίτξιν παλάτια ἦσαν 
παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου κτισϑέντα οὐδαμινά, εἰς 
τὸ ἀπληκεύειν τοὺς προκρίτους τῶν Ῥωμαίων᾽ ἐξ οὗ καὶ 

819-896 Θεοδόσιος ὁ μέγας, ὄντος αὐτοῦ πένητος καὶ ἀνελϑόντος ἐν τὸ 
Κωνσταντινουπόλει, ἔξωϑεν τοῦ παλατίου ἠπλήκευσεν εἰς 
τοῦ ῬΡουφίνον τοῦ σκυτοτόμου εἰς τὴν βάσιν τοῦ κίονος 
τοῦ Ταύρου. Ὁ δὲ αὐτὸς Ῥουφῖνος ἔσχατον ἐγένετο παρὰ 
Θεοδοσίου μάγιστρος᾽ ἐξ οὗ καὶ ἔκτισεν τὰς “Ῥουφινιανάς. 

8 (18, ρια). Ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἔκτισε τὰ μάγ- 
γανα εἰς βασιλικὸν ἐργοδόσιον᾽ ἐκλήϑησαν δὲ μάγγανα, ὅτι 
τὰ μάγγανα τῶν πολεμίων πάντων καὶ αἵ μηχανικαὶ βίβλοι 
ἐκεῖσε ἀπέκειντο καὶ τὰ πρὸς τειχομαχίαν σκεύη. 

9 (160, πβ΄. Ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρεν τῆς 

8. ΟἸγοδΒ Ρ. 468, 6 

ων 

1 τὸν δὲ ψαμίὃ Α,, τὸν δὲ ψευμαϑέαν Ας, τοῦ δὲ ψεμα- 
ϑία Β, τοῦ δὲ ψαμάϑου Ἡ, (τὰ παλάτια καὶ τὸ γηρῶωκ.) τὰ ἐν 
τῷ ψαμαϑά Ο (ὁ δὲ ψωμαϑέας τὸ παλ. Ο) 8 τὸν Κλαυδίου 
Ο (ὰὶ τόσα βίο ἀοργαζανιῦ: ὁμοίως καὶ τὸν ἅ. ὃ. τὸν κλ. ὁ οὐρ- 
βίκιος ενν ἀνήγειρε δὲ καὶ τὸν ἅ. ἰουλιανόν κτλ.) ὄὅ εἰς ΟἿ. 
ΗΑ, (ὁ ἄνϑρωπος τοῦ μεγ. κωνσταντίνου, ὃς παρίστατο 

εἰς τὰ κτίσματα τῆς πόλεως Ο) ἡ. ΑΒΜ, 5546 1 Ῥοβί 
᾿“Δλωντίτξιν Ἰπβοταηῦ Η τὸ πλησίον τοῦ ταύρου, αὐ εἰς τὸν ταῦ- 
ρον (Μ ἴῃ Ἰουιτηαΐθ περὶ τὸ ἁλωνίτξιν πλησίον τοῦ ταύρου)] 
παλάτια] χερσαῖα 864. ἀ, 8 οὐδαμινά οὐ. ἩΜΟ 128 εἰς 
τὰ ῥουφίνου Β 18 τοῦ ταύρου ὁ).  ἈὉ δὲ αὐτὸς --- Ἰ. 14 
οὰ. ΘἩ 14 μάγιστρος] τοῦ μεγάλου 5 ἐξ οὗ καὶ] ὃς ΑΜ 

8--1Ι ΑΒΟΜ, 78 16 εἰς βασιλ. --- ὅτι τὰ μάγγ. οτα. 
Α,» --- ἐκλ. δὲ μάγγ. οτὰ. Α4,0 ὅτι τὰ μαγγ. οτα. ὦ 11 τὰ 
μάγγ. τῶν πολ. πάντων οὐαὌ. Ὁ τῶν πολεμίων πάντων Α, τῶν 
σόάλεων πάντων 2, τῆς πόλεως πάσης Η, οα. α βίβλοι ἃ, ΟΗΘ6, 
ὅΐας Α,, βίγλη 7 
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ἁγίας Εὐφημίας τῆς πανευφήμου τὸν ναὸν ἐν τῷ “Ἵππο- 
δρομέῳ τιμήσας αὐτὸν διὰ πολυτελοῦς ὕλης᾽ παρελθόντων 
δὲ υμβ΄ χρόνων, ἐλϑόντος τοῦ μισοϑέου Κοπρωνύμου, ἀρμα- τ41-ττῦ 
μέντον καὶ κοπροϑέσιον τοῦτον ἐποίησεν καὶ τὸ λείψανον Β 7 

δ τῆς ἁγίας σὺν τῇ λάρνακι εἰς τὸν βυϑὸν τῆς ϑαλάσσης ἀπ- 
ἐρριψεν᾽ μετὰ δὲ χρόνους λζ΄ Εἰρήνη ἡ εὐσεβεστάτη ἄνασσα 191-805 
ἡ ᾿4ϑηναία τοῦτον πάλιν ἀνῳκοδόμησεν καὶ τὸ λείψανον 
εὑροῦσα ἔφερεν. 

10 (41, μα. Ὅτι μέλλων κτίσαι πόλιν ὃ μέγας Κων- 806-381 
10 σταντῖνος, ὀφείλων πῆξαι τὸ ϑεμέλιον καὶ καταμετρῆσαι τὴν 

πόλιν, πεξὸς ἐξῆλθεν μετὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ᾽ καὶ ἐλ- 
ϑὼν εἰς τὸν Φόρον λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἄρχοντες" “ποίησον 
τέλος τοῦ τείχους Ἐκεῖνος δὲ ἔφη᾽ ἕως οὗ στῇ ὁ προ- 

αγωγός μου, οὐ μὴ στήσω τὸ ϑεμέλιον. [Μόνος γὰρ ἐκεῖνος 
16 ἑώρα τὸν ἄγγελον. ᾿4πελϑθὼν δὲ μέχρι τοῦ ᾿Εξακιονίου πε- 

ξὸς μετὰ πάσης τῆς συγκλήτου ἐκεῖσε ἐϑεάσατο τὸν ἄγγελον 
τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ πήξαντα, μηνύοντα ἕως ἐκεῖ στῆναι 
αὐτόν. Καὶ διὰ τοῦτο ἔπηξεν ἐκεῖσε τὸ τεῖχος. 

10. ΟΥἮ ῬΒΠοβίοσρ. ἴῃ Αποηγταὶ για Οοπίδπεϊπὶ 9. ΒΥΘΠΟΙΣ 
ἀθ᾽ Οδνα θυ σἰυαϊ 6 ἀοοσυχηθηθὶ αἱ βέοσία 6 αἰσιἰΐο ΧΥΠΙ (1897) 
Ῥ. 97 8α., Εχοοσρίϑ οχσ ῬμιηῆΔἕοβίοσρίο Π 9, ΝΊΘΟΘΡΕ. Ο4}1. δύ. 
660]. 8, 4, σοάϊπυπι ἐγϑηββοσρδιὺ οοα, Μοβαυθῃβιβ ΟθΟΣΡῚΣ 
Μομϑδοιὶ Ρ. 421 Μυτ. 

1 ἐν τοῖς ἱπποδρόμοις Α, ἐν τῷ περιπάτῳ α 2. τιμή- 
σας] κοσμήσας οοἀά. ρῥγδοίον 4, οἷ, Ρ». ὅδ, 16 8 υμη᾽ Δ,α 
μβ ΑΙ, ΜῈ ΚΚοπρωνύμου] Κωνσταντίνου δαἀυπῦ οσοαά. 
Ῥτδοίο 7 ἀρμαμέντον Α,, οἴη. , ἀρμαμέντον καὶ οι. ΗΟ, 
ἀρμαμέντα Ε, ἀρμαμεντάριον Ε 4 τοῦτο 1, ΟΟΥΤΟΧῚ 
6 ᾿ς Ὁ ἄνασσα] ἀναστασία τε Ὁ 1 τούτο 7 λείψα- 
νον] ἐν λέσβω ὅν Δαὰ. Η 9 ἀὐυ]ατῃ δααϊὺ 4) περὶ κτίσεως τῆς 
πόλεως τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου τὴν πόλν ΑΟῊΗ 10 καὶ 
ὀφείλων ΑΌ τὸ παλάτιον καὶ τὸν θεμέλιον Α, καὶ καταμ. 
τὴν πόλιν] κατὰ τὴν παρ᾽ αὐτοῦ γενομένην σχηματογραφίαν Ηα 

18 ἕως κτλ.] οὔ (οὔ, ἄλλ᾽ ΔΑ.) ἕως... μου, ἐκεῖσε πληρώσω 
ΑΟῸ 16 ἐξωκιονίου ἨΟ 18 τεῖχος] καὶ ἐστὶ ψέτον τοῦ νον 
τὸ σχῆμα αὐτοῦ 84α. Η 

ον 
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11 (28, κη). Ο δὲ Φόρος κατὰ μίμησιν τοῦ ἸΩκεανοῦ 
ἐκτίσϑη κυκλοειδῶς. 

12. (28, κη). Καὶ ὡρολογεῖον ἐκεῖσε ἦν, ὅπερ ἔφερεν 
ἀπὸ Κυξίκου χαλκοῦν. 

Β τὸ 18, Ὁ ἅγιος ᾿ἀνδρέας εἰς τὸ Στρατήγιον. Ὅτι εὑρὼν κ5 
τὰς φυλακὰς ὁ μέγας Κωνσταντῖνος τῶν Βυζαντίων εἰς τὸ Στρα- 

τήγιον ἐκεῖσε ἐφρούρει καὶ αὐτὸς τοὺς τιμωρουμένους. Ζνήρκεσε 
602-610 δὲ χρόνους σπγ΄ μέχρι τῆς βασιλείας Φωκᾶ τοῦ Καππάδοκος" 

14. Τὸ δὲ νῦν πραιτώριον οἷκος ἦν πατρικίας χήρας 
τοὔνομα Μαρκίας. Διὰ δὲ τὸ εἶναι πνιγηρὰς τὰς φυλακὰς τὸ 
καὶ ἐκ τοῦ ζόφου καὶ τῆς δυσωδίας μὴ ὑποφέρειν τοὺς 

603-610 ἐκεῖσε δέδωκεν αὐτὸν εἰς μισϑὸν Φωκᾷ τῷ βασιλεῖ" καὶ 
ἐποίησεν αὐτὸν πραιτώριον. 

1ὅ (12, ιβ΄. Καὶ τὰ μὲν Νούμερα ὁμοίως καὶ τὴν 
Χαλκῆν ἔκτισεν ὁ μέγας Κωνσταντῖνος καὶ διὰ τὸ εἶναι 16 

θ10-641 αὐτὰ ἀργὰ ἐποίησαν αὐτὰ φυλακὰς οἱ περὶ τὸν “Ηράκλειον 
καὶ τοὺς καϑεξῆς. 

16. Τὸν δὲ ἅγιον Φιλήμονα ἀνήγειρεν Εὐδόξιος πατρί- 

κιος καὶ ἔπαρχος τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. 

18. 14, ΘΊγοδβ Ρ. 468, 9 

11. τηυΐανιὺ Η Βοο τηοᾶο: λέγουσι δὲ καὶ περὶ τοῦ φόρου 
ὅτι κατὰ τοῦ ὠκεανοῦ σχῆμα ἐστὶ κυκλοειδές" καὶ ψεύδονται οἱ 
τοῦτο λέγοντες" τὴν γὰρ αἰτίαν ἡμεῖς τοῦ σχήματος τούτου ἤδη 
προλαβόντες εἴπομεν (οἷ, Π 46). ἸγΑἸ1οΣ Ε. 

1 Περὶ τοῦ φόρου: ρΡγϑοιῖθυῦ 5 2. κυκλοειδής ΑΟ 
195. ΑΒΟΜ, 70 18--14. ΑΒ, 70Ηᾳ΄᾿ ὰ δ0 ὁ ἃ. ἄνδρ. εἰς 

τὸ Στρατ. οτα. οοαᾶ. ρχϑοίοσ ὦ εὗρεν ὦ 6θ τὰς δημοσίας φυ- 
λακάς α τοῦ βυξαντίυ ΑΚ 8 .σπες' ἃ, 10 μαυρικίας ΗΕ 

τὰς φυλακὰς 80. διίχαίο!!} 11 καὶ ομ. ὁ καὶ ξοφώδεις καὶ 
πλήρεις δυσωδίας πάσης καὶ μὴ ὑποφέρειν τοὺς ἐκεῖσε ἐγκεκλεισ- 
μένους Α 198α. αὐἰτοαὰθ ἸΙοοο αὐτὸ Ὁ δέδωκεν αὐτὸν εἰς 
μισϑὸν] διεπώλησε 6 εἰς οἱι. Α,, ἐπὶ μισϑῶ Ηἃ 1. ΑΟΜ, 
ΧΗ 6 10 ἡρακλὴν ὁ 16--- 17. ΑΒ, 58 6 18 Φιλή- 
ἀιονοι καὶ τὸν ἅγιον εὐδόξιον δὰ. Ηὔ 19 ἔπαρχος] ἄνϑρω- 
σος 
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17. Τὸν δὲ ἅγιον ᾿ἀναστάσιον λέγουσιν παρὰ Εἰρήνης 
καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς κτισϑῆναι, ἐπεὶ ὁ ἅγιος ᾿ἀναστάσιος ἐν τ80-τ 
τοῖς χρόνοις τοῦ Ἡρακλείου ἐμαρτύρησεν μετὰ σα΄ ἔτη τοῦ 6838 
μεγάλου Κωνσταντίνου. 

δ 18 (112, ρμδγ. Τὴν Χελῶνα τὸν ἅγιον Προκόπιον καὶ τὸν 
ἅγιον ᾿Ακάκιον τὸ Ἕπτάσκαλον ὃ ἐν ἁγίοις καὶ μέγας Κων- 
σταντῖνος ἀνήγειρεν᾽ ὃ δὲ Ἰουστινιανὸς τῆς μεγάλης ἐκ- Β Τῷ; 
κλησίας ὃ κτίτωρ κατεκάλλυνεν αὐτὸν τὸν ἅγιον ᾿Δκάκιον. 581-δ' 

19 (118, ρμε). Τὸ καλούμενον Μεσόλοφον μέσον 
10 ἐστὲ τῶν ἑπτὰ λόφων" ἤγουν ἡ μία μοῖρα τῆς πόλεως ἔχει 

τρεῖς λόφους καὶ ἡ ἕτέρα τρεῖς λόφους, καὶ μέσον ἐστὶ 
τοῦτο᾽ οἱ δὲ ἰδιῶται Μεσόμφαλον καλοῦσιν αὐτό. 

20 (18, ,)γ).. Ἐν τῇ λεγομένῃ Χαλκῇ στήλη χαλκῆ ἦν 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρὰ τοῦ μεγάλου Κων- 

15 σταντίνου κτισϑεῖσα᾽ ὁ δὲ “έων ὃ πατὴρ τοῦ Καβαλλίνου 
ταύτην κατήγαγεν. Ἢ δὲ νῦν διὰ ψηφίδων ὁρωμένη εἰ- τιτ-τ 
κὼν τοῦ Χριστοῦ ἀνιστορήϑη παρὰ Εἰρήνης τῆς ᾿4ϑηναίας. τ91-8 
Ἢ δὲ χαλκῇ ἐτύγχανεν χρόνους υἱε΄) ἐξ οὗ καὶ γυνὴ αἵ- 

1 Τὸν δὲ ἅ. Κωνσταντῖνον εἰρήνη σὺν τῶ υἱῶ αὐτῆς 

κωψνσταντίνω τῶ τυφλῶ Α, ῷ κτισϑένξ 1, οοττοχὶ (ἀνεγερ- 
ϑῆναι 6, ὁ δὲ... ἐκτίσϑη Η) 8 ἱρακλέως Ά] αε΄ Α,, ἐν- 
ἐνίκωντα 1Α.,, στ΄ ΗΘ: οοστοῦϑχα ἕτη τῆς τελευτῆς τοῦ 
μεγ. Κα. α 18. ΑΒΟΝ, ΨΗ6 (6 πι}}]} η181: Τὸν ἃ πρ. τὴν 
ελώνην ὁ μέγας Κ' ἀνήγειρεν) ὅ γχελώναν Α, ΒΕ, χελώνην 
ἰν Βα 6 τὸν ἑπτάσκ. Α, 1 τῆς μεγ. ἐκκλ. οτὴ 4 
8 κατεκάλλυνεν)] ἐκάλεσεν (ογα. τὸν) ΑΟ 19. ΑΒΟΝ, 958 

9 μεσόμφαλον ΑΕ, μεσόφαλον 5, μεσόλοφον Η μέσον 
οσῃ. Α,, μέσον --- λφων οὰ 5Φ}0ῦὔὄὔῤὀὄὀ 12 αὐτόν Αι 90. ΑΒΟΜ, 
76 18 Τιϑταχηδ Ῥσδοσαϊυυῦ 1 περὶ τῆς εἰκόνος τοῦ χῦ ἐν τῇ 
χαλκῇ χαλκῆ ἦν οτα. Α,ν, ἦν Η, ἐστὶν ΤΑ 16 κεισϑ'.] 
ἀχϑεῖσα Α.,. σταϑεῖσα ΗΑ (ῆτις ἔστη Ο), οἱ. ἃ, Ῥοϑβὺ στα- 
θεῖσα δααϊῦ α: διὰ τὸ καὶ τὴν πύλην τῶν ἀνακτόρων αὐ- 
τόθι ποιῆσαι. 16 βα. ἡ δὲ νῦν προςκυνουμένη εἰκὼν. 
ἡ διὰ ψηφίδος ὄρθιος παρὰ κτλ. α 11 τοῦ ϑεοῦ 1 ἀν- 
ιστορίσϑη Αἱ 18 χαλκῆ οι. ὁ τνυε΄ ΑΜ, οι. ΟᾺΑ οἷ- 
μορροοῦσα ΑΘ ; 
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μόρρους ἰάϑη καὶ ἕτερα ϑαύματα ἐπετελοῦντο εἰς ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ. 

21. Ἢ ϑεοτόκος τὰ Εὐγενίου οἷκος ἦν Εὐγενίου πατρι- 
819-896 κίου ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου καὶ ἀνήγειρεν 

αὐτὸν ναὸν τῆς ϑεοτόκου. δ 
9 (86). Τὰ δὲ λεγόμενα Οὐρβικίου ἡ ϑεοτόκος παρὰ 

ἄλλου Οὐρβικίου πατρικέου ἐκτίσϑη καὶ στρατηλάτου τῆς ἀνα- 
τολῆς Βαρβάτου, τοῦ ἱστορήσαντος στρατηγικὰ ἐν τοῖς χρόνοις 

491-618 ᾿Δναστασίου τοῦ Δικόρου μετὰ ρπ' χρόνους τοῦ κτισϑῆναι 
τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ὃ δὲ οἶκος αὐτοῦ ἦν εἰς τὰ τὸ 
Χαμένου καὶ ὃ ἕτερος οἷκος αὐτοῦ εἰς τὸ Στρατήγιον. 

Β 18 29 (8ὅ, ριη). Τὰ δὲ λεγόμενα Πρωτασίου ὃ μὲν τόπος 
ἐκ τοῦ ἀνωτέρω εἰρημένου Πρωτασίου ἐκλήϑη᾽ ἡ δὲ νῦν ἐκκλησία 

506-518 τῆς ἁγίας ϑεοτόκου ἐκτίσϑη παρὰ Ἰουστίνου τοῦ βασιλέως, 
τοῦ ἀνδρὸς Σοφίας τῆς “ωβῆς, τοῦ ἀποκουροπαλάτου, τοῦ 15 
ἀνεψιοῦ τοῦ μεγάλου Ἰουστινιανοῦ" ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Πρωτα- 
σίου ἕως τοῦ κτίτορος ᾿Ιουστίνου διῆλθον χρόνοι σνβ΄. 

24 (17, οι). Ὅτι τὰ νῦν καλούμενα Στείρου, οἵ ναοὶ 

24, (Οἱ μος Ἰοοο ναϊάθ ἀϊβογοραῦ: Περὶ τῆς μονῆς τῶν 
Στείρου. Τὰ δὲ Στείρου ὁ Ἀσώματος παρὰ γυναικός τινος 

1 ἰάϑη οι. Δ, ἐπιτελοῦνται μέχρι τοῦνῦν ΗΠ 22]. ΑΒ, 
“6 8 πατρικίου καὶ ἀνθρώπου Θεοδ. κτλ. Οα 2. ΑΒΟ, 
7; ΗᾺ6 ρῥϑῦοβ θχοδουρβοσυπὺ (Η: Τὰ λεγ. οὐρβ. ἡ ὃ. οἶκος ἦν οὐρβ. 
πατρικίου" ὠκοδομήϑη δὲ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς ἐκκλησίαν. ϑίτη. 6) 
6 ὁρβικίου ἢ 1 στρατηλάτου --- ὃ ἱστορήσαντος οτη. 1 τὰ 
στρατ. ΔΑ,0Ὁ 9 τοῦ κτίσαντος ὦ 11 χαμένου 1Δ,0, χαμεύ- 
ψου Ας; δαῦ καμίνου (0011. Π 68) ἁαῦ εἰς τὰ καμίνια (6011. 1 39) 
ΤᾺ}. 28 --94. ΑΒΟΜ,͵, 5Η 6 12 (οὐ 18 οὐ 17) πορτα- 
σίου 4 18 ἀνωτέρω) οὗ 1 68 οὐρβικίου προτασίου (Ὁ, 

τ' 

πρ. μαγίστρου Η 16 ἀπὸ κουροπὰ Α4,, ἀπὸ κουρο- 
παλατῶν 16 πορτ. τοῦ κτίτορος ἕως ἰουστ. 5 11 σν'΄ 6Ο 

18 στείρου Φ΄᾿360, τξίρου Α; οὗ. Π 61, ΠῚ 298; τὰ Τξήρου 
ποχα πραγ ]οοαΒ ἀρ ΤἈΘοΟΡΆδα. οονῖλν. Κ. 92 Ὁ. 889. 12 Βοῃῃ. 
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τῶν ᾿Δρχαγγέλων, ἀπὸ στείρας γυναικὸς ἔλαβον τὴν προσ- 
ηγορίαν πατρικίας οὔσης" καὶ ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ “έοντος 481-64 
ἹΜακέλλη εὐκτήριον μικρὸν ἦν᾽ ἀπὸ δὲ τῆς γυναικὸς ὦνο- 
μάσϑη ὁ τόπος οὕτως. Καὶ τελευτησάσης διῆλθον χρόνοι 
οε΄ καὶ ἐκτίσϑησαν οἵ ναοὶ παρὰ Ἰουστινιανοῦ τοῦ κτίτορος δ551-Ὁ 
τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. Συμπτωθέντων δὲ αὐτῶν ὑπὸ 

σεισμοῦ μετὰ χρόνους τλη ἀνεκαίνισεν αὐτοὺς Βασίλειος ὃ 861-8 
βασιλεύς" ἐξ οὗπερ ἐκ τοῦ Στρατηγίου ἄρας τὴν φιάλην 
τὴν χαλκῆν τέϑηκεν αὐτὴν ἐκεῖσε. Παρέλυσε δὲ καὶ τὸν 
Κωνωπίωνα, ὕσπερ ἦν ἐστηλωμένος μετὰ μυιῶν καὶ κωνώ- 
πῶν καὶ ἐμπίδων καὶ φύλλων καὶ κορίδων. 

2ῦ (98, ρλα). Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης αἵ ᾿Αρκαδιαναὶ 395-4 

παρὰ ᾿Αρκαδίου ἐκτίσϑη, καὶ ἐπιλεξάμενος ἐκ τῶν πολιτῶν Β 1: 

πατρικίας στείρας οὔσης καὶ τεκνοποιησάσης ἐκτίσϑη. Ἦσαν 
δὲ εὐκτήρια δύο μικρά, ἅπερ ὁ ᾿Ιουστινιανὸς εἰς ναοὺς με- 
γάλους ἀνήγειρΕ. Συμπτωθέντος δὲ ὑπὸ σεισμοῦ κατὰ τλη΄ 
χρόνους ἀνεκαίνισε Βασίλειος βασιλεύς, καὶ ἀπὸ τοῦ Στρατηγίου 
ἄρας τὴν χαλκῆν φιάλην ἐκεῖσε ἔϑηκε. Παρέλυσε δὲ ἀβούλως 
καὶ τὸν κωνωπίωνα, ὃς ἦν ἐστηλωμένος καὶ ἐστοιχειωμένος 
παρὰ Ἀπολλωνίου, ὡς μὴ ἢ ἐν τῇ πόλει μήτε μυῖα μήτε κώ- 
νωψ μήτε ψύλλα μήτε κόρις. . --- ἴω. 9 Βα. Καὶ τηνικαῦτα παρ- 
ελύϑη τὸ ἐστοιχειωμένον στοιχεῖον (τὸ μέγιστόν τε καὶ ἀναγκαι- 
ὄότατον τῶν ἐν τῇ πόλει δΔἀὰα. Ἐ) τοῦ τε Κωνωπίωνος καὶ (τοῦ 
8δ4α. ΒΕ) τῶν μυιῶν καὶ τῶν ἐμπίδων καὶ ψύλλων καὶ κορίδων 
στρότερον (χρόνους σο΄ δα. Ε) μὴ ὄντων ἐν τῇ πόλει. 

1 στείρας ΟΗΟΘ, χήρας συνιγορίαν ὦ 2 οὔσης 
καὶ παιδοποιησάσης Ἡ (οἷ. 6) καὶ οι. 4 οὕτως] οτι. 
ΑΟ, τῶν στείρου Μ ὅ ἐκτίσϑη ὁ ναὸς 5} 6 συνπτοϑέντα 
δὲ αὑτὸν ὼῊ 7 αὐτοὺς) αὐτὸν ἃ, 10 Κωνωπίωνα] οἴ, ΠΠ 200 
ϑύοΐαδ Ποιμη18 (ατὖ 5611 ουϊαβάδιη ΜΙ ΣΙ ΟΙ Ὁ) ἔαϊδθθ ν᾽ οί 
ΟἹ νϊρυβ Ῥσγορίθσ. οὔ] ]οοΒ δἰΐϑθαθ Ὀθδίλοϊαβ δααϊΐαθ Ποὺ 
ΠΟΙΆΘη ἰηἀ1410} ὕπερ ἦν ἐστιλομένων 5 μετὰ μνιῶν κτλ. Α, 
μετὰ μυίας καὶ κόνοπος καὶ ψύλας καὶ κόριδος κτλ. 7 (ΠΗ). διὰ 
τοὺς κώνωπας καὶ μυίας κτλ. Μ, κατὰ μυιῶν κτὰ. ΒΟΚΚΟΣ 
11 καὶ ἐμπ. οα. ΗΠ (οἴ. 6) δῦ --- 26. ΑΒΟΜ, 50 8 128 αἱ 
ἀρκαδιαναί Α,Ο, ὁ ἀρκαδιανὲς Α,. ἡ ἀρκαδιανὲς 7, τὰ καλού- 
μενα ἀρκαδιαινά Ηὶἴὀ  ἀ.ἁἵϊ8 ἐπιλεξαμένου καὶ ΑΟ'. ἐκ τῶν πολι- 
τικῶν στοιχειάδων Εἰ 
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χιλιάδας ἕξ, ὠψίκευον αὐτὸν εἰς τὰ πρόκενσα ἤγουν μετο 
στασίματα᾽ ἐκάλει δὲ αὐτοὺς ᾿Αρκαδιακούς᾽ πάνυ γὰρ ἐφίλι 
αὐτοὺς καὶ εὐεργέτει. 

26 (714, οα). Οἱ δὲ λεγόμενοι Τόποι πλησίον τὸ 
ἁγίου “Μαξάρου: ὁπόταν ἐπανέστη Βασιλίσκος δρουγγάρις 
καὶ πατρίκιος Ζήνωνι τῷ βασιλεῖ ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει κι 
δεκάτῳ μηνὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν κι 

ἐκράτει ὁ Βασιλίσκος τῆς βασιλείας χρόνους δύο ἥμισ' 
ὑποστρέψας ὃ Ζήνων μετὰ δυναστείας στρατοπέδου ἀπὸ τὶ 
μεγάλης ᾿Αντιοχείας καὶ ἐλθὼν ἀτάραχος ἐν τῇ πόλει πρι 
δόσας “Δρμάτιος τὸν στρατὸν τοῦ Βασιλίσκου φρονῶν 
τοῦ Ζήνωνος, ἔφυγεν ὃ Βασιλίσκος σὺν τῇ γυναικὶ καὶ τὸ 

τέκνοις αὐτοῦ εἰς τὴν ἁγίαν Εἰρήνην τὴν παλαιάν. Ὁ (ἰ 
Ζήνων ὥρισεν τοῦ γενέσϑαι τόπους κριτηρίων εἰς ϑρόνοι 
τοῦ ἱερατικοῦ καταλόγου καὶ τῆς συγκλήτου καὶ καϑεσϑέι 
τῶν ἐκεῖ πάντων κατεδίκασαν τὸν Βασιλίσκον καὶ ἐξώρισο 
αὐτὸν εἰς Δίμνας, εἰς χωρίον Καππαδοκίας, ἔσωϑεν καστε, 
λίουσν Τῆς δὲ ϑύρας ἀναφραγείσης ἀπὸ λιμοῦ καὶ δίψι 
καὶ ψύχους παρέδωκαν τὰς ξαυτῶν ψυχάς. Καὶ τούτο 
χάριν ἐκλήϑησαν Τύποι ὃ τόπος διὰ τὸ καϑεσϑῆναι κριτὶ 

1 ὠψίκευον) εἰς ὀψίκιον αὐτοῦ ΑΙΟ μεταστασίματα ΟἹ] 
μεταστάσιμα ΔΑ, μεταστασίματος 4 2 αὐτοὺς ἀρκαδιανοΊ 
Α,Η,, αὐτὰ ἀρκαδιακοῦ Α,, οἷ, ΤΒΘορΡΒδη. Ρ. Τῦ, 17 ἀθ Β. 
8 αὐτὰ Α, αὐτὰς Ο καὶ εὐεργέτει οτη. 7 4 πλησίον τοῦ 
“Μαζ. οτὰ. ΑΟ ὅ ἐπανεστάϑη 6 ξίνονα τὸν βασιλι 
εἰς τὸ δευτέρο ἕτη κτλ Ὁ ἐν τῷ οα. ΑΟΌ. 8 ἥμισυ οτὰ. Α 

9 δυναστείας] δυνατοῦ Ὁ, οτὰ 10 ἀταράχως Η, ἀπὸ ταρι 
χῆς Α.0, μετὰ ταραχῆς ἃ, 11 ἄρματα 7, ἁρματίου (προδόσα' 
τος) Η, ἀρμάτιος Ο, ἁρμάτιος ἃΊ| 18 Εἰρήνην τὴν παλαιὰν] Σι 
φίαν Α,: οὗ, Μα]4)]. Ρ». 880, 2 14 τοῦ οτω. ΗΑ, εἰς ὅ, κι 
ΗΓ, ἐπὶ Α 1ὅ καὶ δηΐθ καϑ. οἷα ὦ καϑεσϑέντος 7 
10 κατεδίκασεν οὗ ἐξώρισεν ΑΟΌ 17 εἰς χωρίον] χώραν ΑΟ 
ἔσ. καστ. ἀποκλείσαντες ἔσωϑεν τοῦ πύργου ΗἃἝ δ2ζ[ ὁ ἐκλίϑη τ 
σῶς σαὶ κτάή. ὦ 20 βα. διὰ τοὺς καϑεσθέντας ΔΟ 
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ἐκεῖσε καὶ ἱερεῖς. --- Ἔφϑασαν δὲ ἐκεῖ τὰ κτίσματα τῶν 
Τρικλίνων παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου κτισϑέντα. 

27 (11, οβ΄). Οἱ δὲ Ὁδηγοὶ ἐκτίσϑησαν παρὰ Μιχαὴλ Β 80 
τοῦ ἀναιρεϑέντος ὑπὸ Βασιλείου πρότερον εὐκτήριον ὑπ΄-- 848-8ι 

5 ἦρχεν καὶ τυφλῶν πολλῶν ἐν τῇ ἐκεῖσε πηγῇ βλεψάντων 
καὶ ϑαύματα πολλὰ γεγόνασιν. 

28 (10ὅ, ρλη). Τὸ Καραβέτξιν τὴν θεοτόκον Μιχαὴλ 
ἔκτισεν" ἐκλήϑη δὲ οὕτως, ὅτι χήρα γυνὴ ἦν ἐν τοῖς χρό- 
νοις Θεοφίλου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" καὶ καϑήρπαξεν αὐτῆς 889-8ι 

10 κουμπάραν παμμεγεθεστάτην Νικηφόρος πραιπόσιτος αὐτοῦ᾽ 
ἥτις γυνὴ πολλὰ ἐγκαλέσασα τὸν Θεόφιλον ἔμεινεν ἀδιοίκη- 
τος διὰ τὸ κωλύειν αὐτὴν τὸν Νικηφόρον. Ἢ δὲ ἀποροῦσά 
τινας τῶν παιγνιωτῶν τοῦ πποδρομίου παρεκάλεσεν᾽ ὑπέσχοντο 
δὲ αὐτῇ διὰ μηχανῆς τινος διοικηϑῆναι. Ποιήσαντες δὲ οἷ παι- 

16 γνιῶται καράβιον μικρὸν μετὰ ἀρμένου καὶ θέντες αὐτὸ ἐπάνω 

27. ΗἩ: Τὴν ὑπεραγίαν θεοτόκον τοὺς Ὁδηγοὺς Μιχαὴλ ὁ 
μεϑυστὴς ἕχτισεν, ὃς καὶ ἀνῃρέθη ὑπὸ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος. 
Μικρὸν δὲ πρότερον εὐκτήριον ὑπῆρχε πολλῶν τυφλῶν ἐν τῇ 
ἐκεῖσε πηγῇ νιψαμένων καὶ βλεψάντων καὶ θαυμάτων πολλῶν 
γινομένων μέχρι τῆς σήμερον παρὰ τῆς ἀειπαρθένου ϑεο- 
τόκου διὰ τὸ ἀναβλέψαι οὖν ἐκεῖσε τοὺς τυφλοὺς ἐκλήθησαν 
Ὁδηγοί. 

1:4. Ἔφϑασω» --- χτισϑθέντα οα. 2. τῶν τρικλίνων τοῦ με- 
γάλου παλατίου Η 427. ΑΟΜ͵, 28 4 πρότερον οἶχον 
ὑπάρχοντα ΑΟΌ.͵. 6 καὶ -- γεγόνασιν ΖΑ, καὶ ἑτέρων θαυμάτων 
πολλῶν γεγονότων ἐχλήθη οὕτως (" ὡκ.- 38. ΑΟΥ 72η608Β 

ὃ ἔχτισεν] ἐκ μεκροῦ εὐχτηρίου αὐά Ὁ 9. καϑίρπαξαν ὦ 
10 νικηφόρου πρεποσίτου 3 πραιπόσιτος)] ὁ οἰκεῖος ἄν- 

θρωπος τοῦ βασιλέως δάἀά͵, ἃ 11 πολλὰ ἐγκ. τὸν Θεοφ.) ποῖ- 
λαχῶς δεηϑεῖσα τοῦ βασιλέως Αὐ 12 διώ τὸ κτλ.] τοῦ φη- 
θέντος πραιχοσίτου ὀριζυμένου πρὸς τοῦ βασιλέως διοικῆσαι 

αὐτήν ὁ 138 ὑποσχῶντων δὲ 2 14 αὐτῇ “ὦ Ὁ 17 χα- 
ράβιον μεχρόν»] πλοῖον μεχρὺν ἐν σχήματι κουμπώρας Ἀ. κουμ- 

πάραν μεχρὰν ἐν σχήματι πἰοίου 2 θέντες «τι. ἕζοεμενν ὑπὸ 
τῶν καγχέλέω» μέζρε τοῦ βασιλικοῦ κωσίοψατος κ» 
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Β 81 ἁμάξης μετὰ τροχῶν, γινομένου ἱππικοῦ λαχανικοῦ ἔστησαν 
ἔμπροσϑεν τοῦ βασιλικοῦ στάματος φωνοῦντες εἷς τῷ ἑἕτέρῳ᾽ 
“χάνε κατάπιε αὐτό ὙΤοῦ ὁὲ ἀντιλέγοντος ὅτι “οὐ δύναμαι 
τοῦτο ποιῆσαι᾽, πάλιν ἔφη ὁ ἕτερος ὅτι “ὃ Νικηφόρος ὃ 
πραιπόσιτος τῆς χήρας τὸ καράβιν γεμάτον κατέπιεν καὶ σὺ Ὁ 
οὐκ ἰσχύεις φαγεῖν τοῦτο;᾽ Ταῦτα ἐποίουν καὶ ἔλεγον πρὸς 
τὸ φανερῶσαι τῷ βασιλεῖ περὶ τοῦ καραβίου τῆς χήρας. 
Ταῦτα γνοὺς ὁ βασιλεὺς ἠρώτησεν, ὅτι “ἀκμὴν οὐκ ἐδιοικήϑη 
ἡ γυνή; Καὶ ἡ γυνὴ προςπεσοῦσα (ἴστατο γὰρ εἰς 
τὰς βαϑμίδας), πάνυ χολωθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν τ 
Θεοδώθῳ πρωτοσπαϑαρίῳ καὶ ἐπάρχῳ τῷ λεγομένῳ Μυγι- 
ἄρῃ πληρωϑῆναι ξύλον καὶ φρύγανον ἐν τῷ σφενδόνι καὶ 
συλλαβέσϑαι τὸν πραιπόσιτον καὶ καῆναι παρευϑὺ μετὰ τῆς 
στολῆς αὐτοῦ ὃ καὶ γέγονεν παραυτά. Καὶ ἡ γυνὴ ἀπ- 
ἔλαβεν τὸ ἴδιον καὶ ἐκ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ πολλά. Διὰ τ 

14 ὃ καὶ γέγονεν παραυτὰ) ῬΙῸ 88 λάϑρα γοῦν τὸν πραι- 
πόσιτον ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ἔπαρχον διά τινα δῆϑεν 
ὑπόϑεσιν πεποίηκε φρυγανωθῆναι, τοῦ ἐπάρχου κατασχεῖν αὐτὸν 
προςτάξαντος (---τὰ 604.) καὶ κατὰ τῆς καμίνου ἀκοντίσαι ἐστο- 
λισμένον ὑπάρχοντα. 

1 ἱππικοῦ λαχανικοῦ] οἷ, Οοπδέθην. ῬοΥΡΆγτοσ, ἀἃθ οδοχ. 

Ῥ. 848, 2 ὅ γέμον Α,0, γέμων Δ, 6 γοϑὺ τοῦτο Ἰἰζοσθχα.. 
χάνε, κατάπιε αὐτό ᾿πβογὶὺ Η 8 ἐδιοικήϑη Ὁ Ε4, διοικήϑη 
Α,, ἐδικαιώϑη ΑΕ, διῳκήϑη Η 9 καὶ ἡ γυνὴ --- βαϑμίδας) 
οἵ δὲ εἶπον οὐχί Η, ἡ δὲ γυνὴ παρισταμένη πλησίον καὶ πε- 
σοῦσα ἐπὶ πρόσωπον 0 10 ροϑὺ βαϑμίδας δα. καὶ (οχι. Ο) ἐδέ- 
ετοὸ τοῦ βασιλέως ἐκδικηϑῆναι ΑΟ, (ἐκδιοικηϑῆναι Ο, δικαιω- 
ϑῆναι Α4) χολέσας Δ, 11 τὸν λεγόμενον μυγιάριν 4, τῶ 
λεγομένω μυριάρχη Η, τῶ μιγιάρη αι, οοττοχὶ; τὸν μυγιάριον 
(μυάρην Οἡ λεγόμενον τὸν ἔπαρχον ὀνόματι ϑεόδωρον Α, (οἱ 
Βιτη. ἃ, Ὁ 12 ἀποτεϑῆναι (κομίσαι Ἠ) ξύλα καὶ φρύγανα 
ΑΗ, πληρ. ξυλῶν καὶ φρυγάνων ἐν σφενδόνι Α,, ἐν τῇ σφεν- 
δόνη Η0, εἰς τὸν σφενδόνα 18 καὶ καῆναι Α, κατακαί- 
»αΐλ (οτη, καὶ) 5 μετὰ τῆς ὅλης αὐτοῦ περιουσίας Ὁ 1 πολ- 

Ζ2ω7 τὸ ἥμισν αὶ 
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δὲ τὸ καταμένειν ἐκεῖσε εἰς τὸν ἀπὸ μαρμάρου οἶκον τὰ 
Μαυριανοῦ τὴν γυναῖκαν, ἐκάλεσαν τὸν τόπον Καραβέτξιν. 

29 (68, ξη). Τὸ δὲ Τξυκανιστήριον ἔκτισεν ὁ μικρὸς 498-400 
Θεοδόσιος, μικρὸν δέ᾽ τὸν δὲ σταῦλον τὸν τρουλωτὸν ἔκτισεν Β 82 
Μιχαὴλ ὃ υἱὸς Θεοφίλου κοσμήσας διὰ μαρμάρων πολυ- 845-861 
τελῶν. Ὁ δὲ Βασίλειος παρεξέβαλεν τὸ Τζξυκανιστήριον καὶ 861-886 

ὁ Μιχαὴλ ἐπλάτυνεν. [Ἔν δὲ τοῖς ἡμετέροις χρόνοις πλεῖον 
τούτων ἐπλάτυνε Κωνσταντῖνος ὃ Ζοῦκας κτίσας καὶ τὸν 1059- 1061 

μέγαν Τρίκλινον, τὸν ᾿Ιππόδρομον καὶ τὸν ἕνα κούβουκλον.] 
298 (10, ο)ῶ. Τὴν δὲ ἐκκλησίαν τὴν Νέαν καὶ τὸν 

Φόρον τὴν ϑεοτόκον καὶ τὰ Στείρου καὶ τὸν ἅγιον Ζιο- 
μήδην ἔκτισεν Βασίλειος ὁ βασιλεύς. 861-886 

80 (2ὅ, κε. Τὸν δὲ ἅγιον Θεόδωρον τὰ Σφωρακίου 
ἔκτισεν Σφωράκιος πατρίκιος ἐν τοῖς χρόνοις ᾿ἀρκαδίου καὶ 895-450 

Θεοδοσίου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Εἰς δὲ μέρος τῆς ἐκκλησίας 
εἰς πινσὸν τῶν κατηχουμένων ἀπέϑηκεν χρυσίου κεντη- 
νάρια τρία᾽ καὶ παρῆλθον χρόνοι ρλγ΄᾿ ἐν δὲ τοῖς χρόνοις 
τοῦ Μαυρικίου ἐπυρκαήϑη μέρος τοῦ ναοῦ, καὶ ἀνῳκο- 582-603 
δόμησεν αὐτό, κτίσας καὶ ναὸν τοῦ ἁγίου Γεωργίουι Ἐπὶ 
δὲ τῆς αὐτοκρατορίας “Δέοντος τοῦ υἱοῦ Βασιλείου ἀνελϑὼν 886-91: 

1 ἀπὸ βαρβάρου οοἀᾶ., οοχτοχὶ τὰ μαυριανοῦ ΑΔ, Ὁ, τοῦ 
μαριανοῦ , τὰ μαριανοῦ Α,, τοῦ μαυριανοῦ ἢ 2 ἑκάλεσε 
ΑΟ 8 τξυκανιστίριν ὅ κοσμήσας αὑτὸν καὶ μαρμαρώ- 
σας (καμαρώσας Α4) πολυτελῶς ΑΟ θ6. καὶ ὁ Μ. ἐπλάτ. 
οι. Η 6 1---9 Θυδδ τὑπο18 ποι, 8010 Οἱ οομὑϊπθηΐυς. 
10 δ. ποβοῖο ὑπᾶθ μαδοῦ τὴν νέαν ἐκκλησίαν τῆς ὑπεραγίας 
Θεοτόκου ἐν τῷ παλατίῳ καὶ τὴν ἐν τῷ φόρωῳ τὸν ἐν τῶ 
φόρω ναὸν τῆς ϑεοτόκου Η 11 τὰ τξίρου ΔΟ, οἱ. α 
18 οὐ 14 σφαρακίου οὗ σφαράκιος 4 (θη Ὁ. 2361. 0|ΚῸῚῪ 1 εἰς δέ 
τι μέρος τῶν πινσῶν κτλ. Η (ὀρύσσων τοῦ κτίσαι πινσὸν 
εὗρε ὦ 11 καὶ παρελϑουσῶν χρόνων ρλβ' 2 18 ἐπυρκα- 
ἤθη μέρος τοῦ ναοῦ καὶ οι. ΑΟ ἀνοικωδομὸν 7 19 κιί- 
σας --- Γεωργίου] οἵα. Η: οδάθιῃ Π81ὰ 0. Π0]]0 β᾽αυϊα νἱάθοὸ οο- 
αἴοθ εἶχτιβ αὖ πονϑῖὰ Ῥϑυδρταρισμι ροβὺ ὑ. 226, 1. 6 ᾿πβοσῦὺ οὗ 
Γρηγορίου Ῥτὸ Τεωργίου ΒΟ. ρΒ1ῦ ναὸν] εὐκτήριον ΑΟ 
20 τοῦ υἱοῦ βασιλείου λέων (810) ὁ 
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“Ῥωμαῖός τις τοῦ εὔξασϑαι εἰς τοὺς ναοὺς τῆς πόλεως εἶδεν 
“Ῥωμαϊκὰ γράμματα λίϑινα ἐπὶ τοῦ πινσοῦ, καὶ τὴν δύναμιν 
αὐτῶν γνοὺς ἐγνώρισεν τῷ βασιλεῖ" καὶ δέδωκεν αὐτῷ 
χρῆμα καὶ ἐποίησεν αὐτὸν Ἰλλούστριον δοὺς αὐτῷ χάραγμα 
λίτρας λ΄. ---Ὁ δὲ Πρόδρομος ὃ εἰς τὴν κόγχην αὐτοῦ, ὁ ν 
Σφωράκιος ἀνήγειρεν αὐτόν. 

Β 88 81 (26, κςἼΏ. Τὸ δὲ Τετραδήσιον τὸ Ὀκτάγωνον, εἰς 
ὃ ἦσαν στοαὶ ὀκτὼ ἤγουν καμαροειδεῖς τόποι, διδασκαλεῖον 
ἐκεῖσε ἐτύγχανεν οἰκουμενικόν᾽ καὶ οἵ βασιλεύοντες αὐτοὺς 
ἐβουλεύοντο καὶ οὐδὲν ἔπραττον χωρὶς αὐτῶν᾽ ἐξ οὗ καὶ 
ἐξ αὐτῶν ἐγένοντο πατριάρχαι καὶ ἀρχιεπίσκοποι. Πλησίον 
δὲ τῆς Βασιλικῆς ἦν καὶ διήρκεσε ἔτη υἱιδ' μέχρι τοῦ δε- 

16 κάτου χρύνου Λέοντος τοῦ Συρογενοῦς τοῦ πατρὸς Καβαλ- 
λίνου. “Παρατραπεὶς δὲ τῆς ϑείας χάριτος καὶ γυμνωϑεὶς 

τοῦ ϑεοῦ διὰ τὸ μὴ συγκοινωνεῖν αὐτῷ τοὺς μοναχοὺς τῇ 16 
ματαίᾳ αὐτοῦ βουλῇ πλησϑεὶς ὀργῆς φρύγανα καὶ ξύλα 
ἀϑροίσας κατέκαυσεν ἐκεῖσε τοὺς διδάσκοντας δεκαὲξ μον- 
αχούς. 

8 (89, ρκα). Ἡ δὲ ἁγία ϑεοτόκος τὰ Χαλκοπρατεῖα᾽ 

81. Οὗ ἀφοτζ. Μόηδοὶ. Ὁ. 142 οἂ. ἀθ Βοοῦ 

1 ρομέα 4 8 καὶ δέδωκεν --- ἐποίησεν) καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 
τὸ χρῆμα καὶ αὐτὸς ποιήσας Α.., περὶ χρυσίου τινὸς καὶ στεί- 
λαντι καὶ ἀναλαμβανομένῳ ταῦτα ἐποίησεν Ο 4 δοὺς αὐτὸν 
χάραγμα λίτραν (λ΄ οἸχ.) “4, καὶ χρυσίον δέδωκεν λίτρας η΄ 

ὅ ὁ αὐτὸς σφωράκιος (Η 1 τετραποδίσιον 1, εἰς δὲ τὸ 
τετραδ. Η ὀκτάγωνον τὸ πλησίον τῆς Χαλκῆςω ΗΠ εἰς ὃ Α,, 
ὥσπερ 4, ἐστιν εἰς ὃ Ο, ἐστιν ἔνϑα Ας, οχὰ ΗΟ 9 οἰκουμ.] 
ἡγουμενικχῶν Α, (τόποι ἐν οἷς ἦσαν διδάσκαλοι πάσης γραφῆς 
σοφοὶ ἄνδρες Ο) αὐτοῖς Α,Η, τοῖς ἐκεῖσε διδασκάλοις Ὁ 
11 ἀρχιεπ.] ἄρχοντες καὶ ἐπίσκοποι Α, Πλησίον --- ἦν καὶ οτι. 

12 ἦν καὶ οἴῃ. δεκαετοὺς χρόνου ὦ 16 αὐτῷ οτα. 
τοῖς μοναχοῖς ΨΑ, 16 βουλῇ] ἑνστάσει ΑΘ ὀργῆς! 

ϑυροῦ ΑὉ 17 κατέκαυσεν αὐτὸ (αὐτὰ Α,,, αὐτοὺς Ο) κα 
τοὺς ἐκεῖσε διδάσκ. ΑΟ 18 ἡ δὲ ἁ. ϑεοτ. οχα. ΛΟΒΠα 
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πρότερον ἐπὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου κατῴκουν Ἰου- 
δαῖοε᾽ ἦσαν δὲ ἐκεῖσε χρόνους ρολβ΄ καὶ ἐπίπρασκον τὰ χαλ- 
κώματα. Ὁ δὲ Θεοδόσιος ὁ μικρὸς ἐξέωσεν αὐτοὺς ἐκ τοῦ 
τόπου καὶ ἀνακαϑάρας τὸν τόπον ναὸν τῆς ϑεομήτορος ἀν- 

85. ἤγειρεν. Ὑπὸ σεισμοῦ δὲ συμπτωϑεὶς ὁ ναός, Ἰουστῖνος ὃ 

ἀποκουροπαλάτης ἀνήγειρεν αὐτὸν καὶ ἀκίνητα κτήματα ἐπ- 
εκύρωσεν. 

88 (162, πδ΄). Ὅτι τὰ καλούμενα Ἴλλου ὃ ἅγιος Ἰωάννης 
οἶκος ἦν Ἴλλου μαγίστρου πολλὰς ἀρχὰς διανύσαντος μετὰ πολ- 

408-4 

δ6δ-ὃ 

Β 84 

10 λῆς δόξης ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ “έοντος Μακέλλη καὶ Ζήνωνος. 4514 

1δ 

Τυραννήσας δὲ ὁ αὐτὸς Ἴλλος καὶ λαὸν ἀϑροίσας ο΄ χιλιάδας εἰς 

᾿Αντιόχειαν τὴν μεγάλην κατὰ Ζήνωνος ἀντῆρεν. Ὁ δὲ Ζή- 
νῶν ἀποστείλας “Δογγῖνον μάγιστρον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μετὰ 
πλήϑους στρατιωτῶν καὶ συμβολῆς πολέμου γενομένης πλη- 
σέον ᾿Αντιοχείας ἐνίκησεν Ἴλλος καὶ τὸν “ογγίνου λαὸν 
κατέσφαξε᾽ μόνου δὲ αὐτοῦ περισωϑέντος εἰςῆλϑεν ἐν ᾿άντι- 
οχείᾳ. Καὶ κατεδυνάστευσεν ὁ Ἴλλος σφόδρα. Ὁ δὲ Ζή- 
νῶν ἀπέστειλεν ᾿Ιωάννην πατρίκιον τὸν ἐπίκλην Κυρτὸν 
μετὰ Σκυϑῶν καὶ Μακεδόνων ἐν Σελευκίᾳ καὶ συμβαλόντες 

1 ἐπὶ) ἀπὸ ΑΟΌ'. κατοικία ἦν τῶν ἰουδαίων ΔῸ 2 λβ΄ 
Ἠσ 4 Ῥοβὲ ἀνήγειρεν δἀᾶϊ τὴν νῦν ὀνομαξομένην Ἅγιο- 
σορίτισσαν Εἰ ὅ συνπτοϑὲν 7 6 ἀπὸ κουροπαλατῶν Α, 
ῬΙῸ Βοος ὁ ϑρὰξ Καὶ 88. ΑΟΜ,  (ἀβᾳὰθ 88 ]. 10) ΗΒ 

8 Ὅτι ---9 μαγ.) Τὰ δὲ νῦν λεγόμενα τὰ ἵλου μαγίστρου 
οἶκος ἦν ὅστις ἐκαλεῖτο τλλοῦ τοῦ 7 ἀιλοῦ οὗ ἀιλοῦς υανίᾳμθ Α, 
(οἴ. ᾿Ιλλοῦς ἃΡ. Μδ814)., Ἴλλους ἂρ. Οδπαϊάυχα ᾿ῃ ἔγρτα. ἰδίου. ρυ.), 
ἴλί(δ)ου οὐ ἴλ(λ)ος τΕ]]. ᾿Ιωάννης ὁ πρόδρομος Ο, ὁ πρό- 

δρομος Η [110 λεωμακέλλου ΟΝ, λεωμακέλη Ας, λεομακζ; Α, 
11 ο’ χιμάδας Α,0, ἀμφὶ τὰς ο΄ χιλ. Η, μετὰ ο΄ χιλιάδων Α, 

12 βαα. Ἰοηρθ 4118 ἀθ ΠΙο ἰχδάυῃὺ οοθσὶ Ἰβίοσϊοὶ 
1δ ἐνίκησεν οτα. Δ, (Ἰοοὰτὰ ἱπἰοσρο]αντὺ Βαπ 171) λογγίνου 
λαὸν ΗΒ, λογγῖνον ΑΟ καὶ τὸν λογγίνου λαὸν κατ- 
ἐσφαξε μόνου τοῦ λογγίνου δυνηϑέντος περαιωθῆναι 
(9810) ἐν ἀντιοχείᾳ Ἡ (καὶ μόλις μόνος διεσώϑη ἐν ἀντιοχίᾳ 
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παντὸς κατασφαγέντος ΒῚ 19 ἐν Σελ.---πολ.] κελεύ- 
σας ἐν σελευκείᾳ πόλεμον συμβαλεῖν" πολέμου τοῦνυν κουττδ ντοτα. 
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πόλεμον ἡττήϑησαν οἷ τοῦ μέρους τοῦ Ἴλλου" καὶ αὐτὸς 
φυγὼν ἔν τινε φρουρίῳ παρεδόϑη ὑπὸ τῶν οἰκείων αὐτοῦ 
ἀνθρώπων καὶ ἀπετμήϑη παρὰ ᾿Ιωάννου. Σιυλλαβόμενος 
δὲ καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ μετὰ καὶ τῆς αὐτοῦ κάρας εἰς- 
ἤγαγεν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ δοράτων τὰς κεφαλὰς ὁ 
αὐτῶν. ᾿Ἐτυράννησε δὲ Ἴλλος μῆνας κη,. 

84 (168, πε). Τὸ καλούμενον Φωκόλισϑον οὕτως 
604-610 ἐκλήθη" λέγουσι γάρ τινες, ὅτι Φωκᾶ τοῦ βασιλέως ἐφ᾽ 

ἵππου βαδίξοντος ὀλισϑῆσαι τὸν ἵππον αὐτοῦ ἐκεῖσε καὶ πεσεῖν 
καὶ διὰ τοῦτο κληϑῆναι τὸν τόπον Φωκόλισϑον, καϑύώς 1 

φησι Πανόδωρος ὁ “Αἰγύπτιος. Θεόδωρος δὲ ὁ Θηβαῖος φιλό- 
σοφός φησιν ὅτι πρὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ὃ τόπος οὗτος 
ἔξωϑεν τοῦ Βυζαντίου ἦν καὶ λῃσταὶ πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖσε 
καὶ πολλοὺς Βυζαντίους ἀνεῖλον ὃ δὲ μέγας Κωνσταντῖνος 

μετὰ τὸ κρατῆσαι καὶ κτίσαι τὴν πόλιν μαϑὼν περὶ αὐτῶν 1Ὁ 
Β 86 καὶ πολλὴν ποιησάμενος ἔρευναν εὗρεν ἐκεῖσε τούτους καὶ 

συνελάβετο᾽ καὶ οὕτως ἀνεσκολόπισεν ἤγουν ἐφούλκισε καὶ 
διὰ τοῦτο ἐκλήϑη ὁ τόπος Φουλκόληστος. 

8ῦ (1θ4, πς΄). Τὰ δὲ Κοντάρια ἡ ἁγία Θέκλα᾽ ὁπότε 

8. 1. 19 ---ὐ. 229 1. ῶ Εἰς δὲ τὸν τόπον τῆς ἁγίας Θέκλας, 
ὅστις ἐπιλέγεται τὰ Κοντάρια, ὄρος, λέγουσιν, ἦν ἐπὶ τῶν Βυ- 
ξαντίων. Καὶ τοῦ Αΐμου ἐλθόντος πολεμῆσαι Βύξαντα, ἕκοψαν 

1 τοῦ μέρους οἴη. ἃ, 2 προεδόϑη Μ 8Ε καὶ ἀπειμήϑη 
οτα. Α, παρὰ ᾿Ιωάννου] πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην Α,0 ὅ ἐπὶ δο- 
ράτων 'Α, ἐπὶ δόρατα Ὁ, ἐπὶ δόρατι Μ, ἐπὶ δόρατος Ηὶὀ ῴ  ἈΖτὰς 
κεφ.] φέρων 844. 6, ἔχων τὴν κεφαλὴν Ἦ (τα. Β) 6 κη΄ Α,, 
"ιη΄ Ας, ιδ΄ ἢ, χὸδ' ΕΒ, κς'΄ ΗΒ 84. ΑΟΜ, ΗΒ 
1 Ὅτι τὸ καλ. φωκ. ἔφιππος, βαδ. κτλ. ΔΟ φωκόλισϑον 
ΗΒ, Εἰ, φωκόλισϑρον Ε΄, φωκόλυστρον Α,, φωκόλιϑρον Ὁ 
8 ροβὺ ὁ βασιλ. (Β10) δἀ. Ἃ στρατιώτης Α 11 καὶ φιλό- 
σοφος ΔΕ 12 φησὶν ὅτι] ἦν ΑΕ, ὧν ἢ Ῥοϑὺ Κωνσταντ. 
Ἰῃηβουὺ φησὶν Ὁ ὁ τόπος οὗτος οὐ ἦν καὶ οἴω. αὖ 
16 κρατῆσαι] πορϑῆσαι Α΄ 16 πολλὴν --- τούτους καὶ οα. ΑΟ 

11 ἐφούρκισε ΑΚ' 18 φουρκόληστον Α, φορκόληστον Ἐ', 
φονλχόλεστον "}) δ --- 86. ΑΟΜ, 72η8Β 19 κωνδάρια ὦ 

23 ἐγέα Θέκλα οτὰ. Α, ὁ ἅγιος Γεώργιος ν 
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ἦλθεν Αἷμπος ὃ βασιλεὺς Θράκης πρὸς Βύξαντα, ἔκοψαν οἵ 

Βυξάντιοι ἐκ τῶν ἐκεῖσε κοντάρια καὶ οὕτως ἐκλήϑη. Ὁ δὲ 
μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρεν ναὸν ἐκεῖσε τῆς ϑεοτύκον᾽ 
ὃ δὲ Ἰουστῖνος ὃ ἀποχουροπαλάτης εἰς κάλλος καὶ εἰς μέ- 566-Ὁ' 

δ γεϑὸος ἐπλάτυνεν αὐτὸν καὶ ἐκλήϑη ναὸς τῆς ἁγίας Θέκλης. 
86 (170, 4.7. Ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος τὰ "4δδα ἐκτίσϑη 

ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Ἰουστίνου τὸ δὲ ὄνομα ἐδέξατο ἐκ τοῦ δ66-δ' 
᾿Α4δδα τοῦ μαγίστρου τοῦ ἐκεῖσε κτίσαντος οἰκίας [πρότερον 
ναὸς ὧν οὗτος ὃ ἅγιος Θωμᾶς ὃ τοῦ ᾿Δμαντίου καλού- 

10 μενος]. 
87 (167, πϑ.). Τὸν δὲ λιμένα Σοφίας ὁ αὐτὸς ἔκτι- 

σεν Ἰουστῖνος εἰς πρόσωπον τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Σοφίας. {66-δ' 
Πρὸ δὲ τοῦ κτίσαι τὸν λιμένα ὑπῆρχεν στοὰ καμαροειδής, 
ἣν ἔκτισεν ὃ μέγας Κωνσταντῖνος, καὶ ἀνήρχοντο οἱ φιλό- 

16 σοφοι οἱ δυσικοὶ Θηβαῖοί τε καὶ ᾿4ϑηναῖοι καὶ ᾿Ελλαδικοὶ Β 86 
καὶ διελέγοντο ἐκεῖσε μετὰ τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν. Καὶ 
διήρκεσε τοῦτο μέχρι Ἰουστίνου καὶ πάντοτε ἐνίκων οἵ δυ- 
σικοί. Ἐπὶ δὲ ᾿Ιουστίνου ἡττηϑέντες οὐδέποτε ἀνῆλϑον 

οἱ Βυξάντιοι ἐκ τοῦ τοιούτου τόπου (τρόπου οοἀ.) τοῦ ὄρους 
κοντάρια καὶ ἔλαβεν ὁ τόπος τὴν παρωνυμίαν. Ἔν ᾧ μέγας 
Κωνστ. κτλ. Β 

1 Αἷμος οτὰ. Ο, ὁ ἐμον 5, αἴμων Η 22. βύξαντες ΖὉ ἐκ 
τοῦ ἑκεῖ ὄρους Η, οὗ Β κωνδάρια Ὁ ἐκλήθη ὁ τόπος 
κονταρίτξι Ὁ 8 ἐκεῖσε χη. 4 ἀπὸ κουροπαλατῶν ΔΑ, ὁ ἀνὴρ 
σοφίας τῆς λωβῆς δἀὰ. ΑΟ ὅ αὐτὴν 6 τὰ ἄδδα Α, ὁ 
άδας 7, τοῦ "ἄδα Η, τοῦ ἀδδὰ Ο ἐκτίσϑη οτὰ. ἢ Ἴ τοῦ 
αὐτοῦ οι. ΑΟ 8 τὴν οἰκίαν Α,., οἶκον ΒΌ, οἰκίας τ0]]. 
πρότερον --- 9 καλούμενος ἴῃ 8010 Εἰ οχβίθηὐ, οὗ. ΠΙ 96 
87. ΑΟΜ, 9568 11 λιμέναν 7 Τὸν δὲ λιμένα τὸν σοφίας 
σοφία ἧ λωβὴ ἡ γυνὴ ἰουστίνου ἕκτισεν, ἔνϑα καὶ τὸν οἶκον 
αὐτῆς εἶχε. πρὸ δὲ τοῦ κτλ. α, Τὸν λιμένα τὸν εἰς τὸ κοντο- 
κάλιον Ἐ 18 μακροειδής ἸωϑηηὉ. 16 δυσικοὶ οι. ΟΟ 
καὶ θην. καὶ ᾿Ελλαδ. οἴῃ. Α,, καὶ ᾿Ελλαδ. οὰ. ΑΟ π δι.- 
τοικοῖ 9(6) 
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μέχρι τῆς σήμερον. Χρόνων δὲ τεσσάρων ἔκτοτε διελϑόν- 
τῶν ἐγένετο Σοφίαν τὴν ΑΑὐγούσταν ἵἴστασϑαι εἰς τὸν ἡλια- 
κὸν τοῦ παλατίου᾽ καὶ ὁρῶσα τὰ πλοῖα κλυδωνιζόμενα ἕν 
τῇ ϑαλάσσῃ, σπλαγχνισϑεῖσα ἤρξατο ὀδύρεσϑαι᾽ καὶ εἶσ- 
ελϑοῦσα εἰς τὸν βασιλέα τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἱκέτευεν αὐτόν, 
ὕπως παράσχῃ αὐτῇ χρυσίον ἱκανὸν εἰς τὸ ποιῆσαι λιμένα. 
Καὶ καμφϑεὶς τῇ αἰτήσει αὐτῆς, προσέταξε ΝΝαρσῆν τὸν 
πατρίκιον καὶ πραιπόσιτον καὶ Τρώιλον τὸν πρωτοβεστιάριον 
αὐτοῦ κτίσαι τὸν λιμένα" οὗ καὶ βόϑυνον μέγαν ὀρύξαντες 
ἀνῳκοδόμησαν τοῦτον. 4ιὸ καὶ τὴν προςηγορίαν εἴληφεν τ 
τῆς Σοφίας [ὁ Σοφιανῶν καλούμενος λιμήν᾽ ὃν δὴ καὶ 
ἀναχωσθέντα τῷ χρόνῳ ἀνώρυξε καὶ ἀνηνέωσε τοῦτον νῦν 
ὁ ἐν τοῖς βασιλεῦσι διαφανέστατος, ὁ τῆς ὀρϑοδοξίας ὄντως 

90. ΧΙΥ͂ λιμήν, ὁ αὐτοκράτωρ ἡμῶν κύριος ᾿ἀνδρόνικος Κομνηνὸς ὃ 
ὁ Παλαιολόγος" ἀνακαϑήρας γὰρ τὸν τοιοῦτον λιμένα καὶ εὖ- τ 
ρύνας καὶ βαϑύτατον ποιήσας καὶ ϑριγγεῖον τοῦτο ἀξιεπαινε- 
τώτατον ἤγειρε καὶ τὸν λιμένα διὰ πυλῶν σιδηρέων κατησφαλί- 
σατο, τὰς βασιλικὰς τριήρεις ἀνεπιβούλους ἐν τούτῳ μεῖναι 
ϑεσπίδας (καὶ μὴ» σαλεύεσθαι᾽ ὕπερ ὁρᾶται τῇ πόλει 
μέγιστον ἔργον καὶ ἀξιορατώτατον]. Μέσον δὲ τοῦ λιμένος 30 
ἀνήγειρεν δ΄ στήλας ἐπάνω τῶν δ΄ κιόνων, Σοφίας καὶ 
᾿Αραβίας ἀνεψιᾶς αὐτοῦ, ἸΙουστίνου τοῦ βασιλέως καὶ Νάρση. 
τοῦ ἐκεῖσε παρισταμένου [ἐξ ὧν αἵ δύο ἐπήρϑησαν παρὰ 
Φιλιππικοῦ᾽ εἶχον δὲ γράμματα περὶ τῶν μελλόντων]. Μετὰ 

1 τεσσάρων οτα. ΑΟΌ. 2. ροβὺ “4ὑγ. δα α!ῦ ἐν μιᾷ χειμῶνος α 
ὅ αὐτὶν Ὁ 6 ἱκανὸν καὶ βασιλικὴν χεῖρα ἱκανὴν εἰς τὸ 

κτλ. Β 9 χτίσαι τὸν ΑΟ, καὶ ἔχτισεν 7, καὶ ἔκτισαν αὶ 
οὗ κα οη. μέγα 1Ὸ ἀνοκοδώμισεν δ)ὲῃ᾽᾽ ἔ1ἠ ᾶῶτῆς Σοφίας 
οἵα. οοαᾶ, ρῥγϑοίοσ Οἱ ὁ Σοφιανῶν ---Ἰ. 20 ἀξιορ. ἴῃ 8010 Εἰ 
οχϑίδηῦὺ σοφανῶν ἘΣ, ΘΟΥοχὶ 18 μένας ΕἸ, οοΥΥ. 19 καὶ μὴ 
δα 14] 20 ἀξιερατώτατον Εἰ, ΘΟΥΤΘΣῚ 21 ἀνήγειραν α 
καὶ Ἀραβίας τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ Ἑλένης τῆς ἀνεψιᾶς 

αὐτῆς ΤιταΌ. 601]. Π 80, βοὰ οὗ, ΠΟΘ 42 αὖ Α,, αὐτοῦ 4,6, 
αὐτῆς Μ6α 28 ἐξ ὧν --- μελλόντων ἴῃ 5010 Οἱ Θχβίδηὗῦ; αιδθ 

ΘΏΖΩΡΘΙἐ οχ 11 62 
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δὲ τὸ κτισϑῆναι τὴν Κωνσταντινούπολιν παρῆλθον σνβ' 
χρόνοι καὶ οὕτως ἐκτίσϑη ὁ λιμήν. 

88 (160, πη). ὋὌτι τὸ λεγόμενον Βούκινον τὸ παλαιὸν 
σάλπιγγες ἦσαν ἐπάνω τοῦ τείχους" τὸ δὲ τεῖχος ὑποκάτω 

δ ἦν κοῦφον κινστερνοειδές᾽" καὶ ὁπόταν ἦν νότος ἢ βορρᾶς Β 8 
σφοδρός, ἐκ τῶν κυμάτων τῆς ϑαλάσσης ἀποκρονομένων 
τῶν τειχῶν ἀνήρχοντο πνεύματα βίαια καὶ ἤχει μελῳδίαν 
Σειρήνων᾽ καὶ ἀντέλεγεν ὁ ἕτερος πύργος ὃ ἄντικρυς. 
Ὅταν δὲ ἤϑελεν κινῆσαι ὁ Ῥωμαϊκὸς στόλος, ἐκεῖσε ἠϑροί- 

10 ζετο καὶ κατὰ τὸν ἦχον τῶν πύργων ἐσάλπιξον αἵ νῆες καὶ 

1 

ἀπεκίνουν. 
89 (10ὅ, πζ). Ὁ ἅγιος Σέργιος καὶ Βάκχος" ὅτι τὰ 

καλούμενα Ὁρμίσδου λιμὴν ἐτύγχανεν μικρός" ἐν ᾧ ὥρμουν 
αἱ νῆες πρὸ τοῦ τὰ Σοφίας κτισϑῆναι᾽ ἐκ δὲ τῶν πολλῶν 
χρόνων ἀμεληϑεὶς ἐγεμίσϑη. Ἐκεῖσε δὲ ὁ μέγας ᾿Ιουστινι- 

88. 1. 8--ὃ85 Β 816 ἀϊβοσθραῦ: Τὸ λεγόμενον Βύκινον τὸ 
παλαιὸν σάλπιγγες ἦσαν χαλκαῖ ἄνωϑεν τοῦ τείχους μηχανικοῦ 
τινος αὐτὸν (810) ποιήσαντος" ὁ δὲ πύργος ἦν κοῦφος στυρακο- 
εἰδής. καὶ νότου γεγονότος ἢ ἢ βορρᾶ σφοδροῦ καὶ τῶν κυμάτων 
τοῦ τείχους διαρρησσομένων ἀνήρχοντο τὰ πνεύματα βίαια ἄνω- 
ϑὲν πρὸς τοὺς αὐλίσκους (αὐλιακοὺς οοἅ., ΟΟΥΥ. μδχα Ὁ.) τῶν σαλ- 
πίγγων καὶ ὑπηχεῖτο μέλος ξενίξον ἀκοὰς ὅλον Σειρήνιον. Ἦν 
δὲ ἀντικρὺ τούτου καὶ ἕτερος πύργος καὶ δεχόμενος τὴν ἠχὼ 
τοῦ τοιούτου μέλους ἀπεδίδου καὶ αὐτὸς ἦχον τὸν αὐτόν. 

1 τὴν Κωνστ καὶ κωνσταντινούπολις 4 σνε΄ Α, 
88 --- 89. ΑΟΜ, “ΗΒ 8 Τὸ δέ λεγ. βύκινον οὕτως ἐκλήϑη᾽ 
τὸ παλαιὸν γὰρ κτλ. Η εἰς τὸ παλαιὸν Α ὅ κινστερνο- 
εἰδές 7, στυρακοειδές 6]]., συριγγώδης Ταῦ. γφότος] ὁ νό- 
τας ὦ θ προσκρουόντων τῶ τείχ ει Ἡ, ἀποκρουούσης ἐκεῖ ΑΟ 

 πνεύμα βιέα 1, ἀνήρχετο {5 πνεῦμα ΑΟῸ μελ. δίκην 
σειρῆνος ΑΟ 9 ἤμελλεν Α, 11 ἐκινοῦντο Α., ἐκίνουν 
Α,Ὁ (μετακινούμεναι Η) 12 Ὁ ἅγιος σέργιος καὶ βάκχος οτη. 
οοἀά. ργδοίοσ Ὁ 18 ὀρμίσϑια Β ὥρμουν τ. 282 }. 1 ἐν ᾧ 
οἴὰ. ΑΟ (βοχμοϊοίβ].) 14 τὰς σοφίας Η (πρὸ τοῦ λιμ. τῶν 
σοφιῶν Β) 

ϑοσίρέ, Οσίρ. σοπδὲ. 11. ἃ 

δ25-ῦ 
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ανὸς ὁ κτίτωρ τῆς ἁγίας Σοφίας ἔμενεν" ἐν ᾧ καὶ ἐχρη- 

μάτιξεν κοιτὼν αὐτοῦ, ὠνόμασέ τε Σεργίου καὶ Βάκχου" 
ὑπῆρχεν δὲ τότε τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ὁπόταν τὸν χρησμὸν 
ἔλαβεν ὑποκάτω τῶν βαϑμίδων, ὅταν τὴν σφαγὴν ἐποίει 
εἰς τὸ ᾿Ιππικόν. δ 

898 (1θὅ, π2)ῦ. ᾿ἸΕκλήϑη δὲ ᾿Ιουλιανοῦ λιμήν, ὅτι ὁ 
ὑπατικὸς ὃ κτίσας αὐτὸν οὕτως ἐκαλεῖτο. 

40 (100, ρλγ). Τὸν ἅγιον Πλάτωνα ἀνήγειρεν ᾿άνα- 
1-8ὃ18 στάσιος ὁ Δίκορος εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος τοὺς 

δὲ κίονας τοὺς ἐνξώδους τοὺς δέκα ἔφερεν ἀπὸ Θεσσαλο- τι 

νίκης" καὶ οὗ μὲν ὀκτὼ ἴστανται εἰς τὸν αὐτὸν ναόν, οἵ δὲ 
υ-944 δύο εἰς τὴν Χαλκῆν ἐτέϑησαν παρὰ Ῥωμανοῦ τοῦ γέροντος. 

3. 88 41 (101, ρλδ΄). Ὁ δὲ καλούμενος Ζιηγηστέας ἀϑροί- 
σεις ἐκεῖσ εἐγένοντο τὸ παλαιὸν τῶν δύο δημοτικῶν μερῶν καὶ 
τρέκλινος ἦν ἐκεῖσε παμμεγεϑέστατος καὶ ὁπότε οἵ δήμαρχοι τ 
ἤϑελον ποιῆσαι ἐκλογήν, ἐκεῖσε ἠϑροίξοντο. 4ιήρκεσε δὲ 

9-844 χρύνους πεντακοσίους. Θεοδώρα δὲ ἡ “ὐγούστη τοῦ Θεο- 

φίλου ἀπερχομένη ἐν Βλαχέρναις, ὠλίσϑησεν ὁ ἵππος αὐτῆς 

1 ἔμενεν) κατῴκει πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι Β ἐν ᾧ---]. ὅ οι. 
ἐν ὦ ὁ μέγας ἰουστ. ἐσχημάτισεν (ἐχρημάτισεν Δ00 

αὐτοῦ κοιτῶνα καὶ ὠνόμασε κτλ. Α 2 σέργιον καὶ βάκχον Α 
8 ὑπῆρχεν δὲ τότε] ἕτερον δὲ Α, ὡσαύτως καὶ ἕτερον Ο 

4 τὸ σφαγίον ὦ 6 Βα. Οὰὑτη δηῤθοθαθηδὶ οοπϊαπούθτῃη ἴῃ 
οἵη. ο0αα. ριδούος Η, υὐἱ να βουϊιύασ: Ὁ δὲ ἰουλιανοῦ λιμὴν 
παρὰ ἰουλιανοῦ ἐκτίσϑη ἐπεὶ αὐτὸς ἐκεῖσε ὦκει. (Β: ἀπὸ δὲ 
τοῦ κτίσαντος αὐτὸν ἰουστινιανοῦ (ΟΟΙΥ. ΟΧ ἐυυλιανοῦ) εἴληφε 
τὴν ἐπωνυμίαν καὶ καλεῖται ἰουστινιανοῦ λιμήν.) ὅπατ! 
οὐκ ἀπατικῶς Α,, οτὰ. Α,0 7 ἐκάλει Α(Ὁ . . 
Φ7ΗΠἠῪΒ 9 εἰς τὴν ἀρχὴν] εἰς μίμησιν ΑΟ 10 τοὺς δὲ ἐνξ. 
κίονας (τοὺς δέκα οτα.) ΑΟὖ, τοὺς κ΄ τοὺς ἐνξώδους τοὺς γλυ- 
πτούς α 11 εἰς τὸν αὐτοῦ ναόν 2, ἐν τῶ αὐτῶ ναῶ Ἡ, ἐν 
τῶ ναῶ ΑΟ, οοτχτοτὶ 41. ΑΟΜ, 5028 18 εἰς δὲ τὴν λεγ. 
διηγεστέαν ἁγίαν ἄνναν ἄϑροισις ἐγίνετο Ἡ, Βῖτα. Β διηγεσ- 
τέας Α,, οὗ. ΗΒ, διηγηστήας Ας. διγιστέον Ὁ, διγιστεύς Ἐ ΕΝ, 
διγισταίας 1 (Μ) ἄϑροισις ἐκεῖσε ἐγένετο Α 14 τῶν πα- 
λαιῶν Δ.,, τῶν παλέῶν Ὁ 16 ποιεῖν σύλλογον ΑὖΟΌϑὮ. 17 αὐγ. 
ΟἿΣ, Α4,, αὐγούστα Ἡ, αὔγουστα ΒἯῸ ὃ ἀπερχομένου {ὦ 
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ἐν τῷ ἐμβόλῳ τῷ ὄντι πρὸ τοῦ νάρϑηκος τοῦ ναοῦ᾽ καὶ 
πάλιν ὑποστρεφομένη εἰς αὐτὸν τὸν τόπον ὀλισϑήσασα ἔγ- 
κυος οὖσα καὶ ἀποκαλυφϑεῖσα ἀνήγειρεν ναὸν τῆς ἁγίας 
'ἄννης. 

δ 42 (102, ρλε. Τὰ ΜΜαυριανοῦ ὁ τόπος᾽ Μαυρικίου δ582-8ι 
τοῦ βασιλέως ἔτι ὄντο: πατρικέου καὶ ἐξκουβίτορος ἐκεῖσε" 
ἦν ὃ οἶκος αὐτοῦ. Μετὰ δὲ τὸ βασιλεῦσαι αὐτὸν ὦνο- 
μάσϑη ὃ τόπος τὰ Μαυριανοῦ. 

48 (108, ρλςἼ. Τὸν δὲ ναὸν τῆς ἁγίας ᾿Δναστασίας 
10 τῆς Ῥωμαίας τὸν ὄντα εἰς τὰ Μαυριανοῦ Μαρκιανὸς ὃ 480-4 

ὅσιος ἔκτισεν ἐκ τοῦ πλούτου Ἴἄσπαρος τοῦ ἀναιρεϑέντος 
παρὰ τοῦ “Ἰέοντος Μακέλλη. Τὸν δὲ ναὸν ὀφείλων κτίσαι 
ὁ ὅσιος εἰς τὰ Ψηφᾶ, ἐν οἷς καὶ ψηφάδας ἐπώλουν, ὠνήσατο 
τὸν τόπον εἰς δύο χιλιάδας νομίσματα διὰ τὸ εἶναι τὸν 

16 τόπον μυσαρὸν καὶ διὰ τὰ ὑπομνήματα τὰ εὑρεϑέντα ἐκεῖσε 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ ϑεολόγου πρὸ ἐτῶν ρ΄ γράφοντα 
οὕτως ὅτι “᾿ἀνακαινισϑήσεται ὃ ναὸς οὗτος εἰς κάλλος καὶ Β 89 
εἰς μέγεϑος εὖ οἷδα᾽ τάδε μοι λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

1 πρὸ νάρϑηκα 7, πρὸ τοῦ νάρϑ. ἢ, ἕμπροσϑεν τοῦ νάρϑ'. Β, 
πρὸς νάρϑηκα Α.,. πρὸς τῷ νάρϑηκι Ἂν πρὸς τὸν γάρϑ. Ὁ 
ῷ ὑποστρέφουσα εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ΑΓ, ΟΜ ἀὠλίσϑησεν ΑΟῊΗ 

ῶ. 8 ἔγγυος οὖσα 4, οὔσης αὐτῆς ἐγκύου Α,(Ο (οὔσης δ᾽ 
αὐτῆς ἐγκύου ἀνηγέρϑη παρ᾽ αὐτῆς ναὸς τῇ ἁ. ἄννῃ δι’ ἀπο- 
καλύψεως τοῦτο παρεγγυησαμένης Δ,) 8 ἀπεκαλύφθη αὐτῇ 
ἐν ὁράματι καὶ κτλ. Β 40. 47. ΑΟΜ, 9 8ὀ αΒ 60 εἰς δὲ τὰ 
νῦν καλ. μαυρ. οἶκος ἦν μαυρ. κτλ. Η, 5'πι. α ὁ τόπος οτω. οοἀά. 
φσεϑοῦοσ ὦ Μαυρικιανοῦ γ6] Μαυρικιανά γο] Μαυρικίου Ἀϊο οὐ 
Ἰ. 8 Τᾶ0. 6 ἔτι ὄντος ΗΠ, οἴω. ὁ καὶ οω. ἃ, ἐξουβί- 
τορος 7, ἐξκουβίτου Ας,0, κόμητος τῶν ἐξκουβιτόρων ΤιΔιὉ. 
8 τὰ οι. 58 9 ἀναστάσεως ΗΕ (τῆς ῥωμαίας οτμ.) 
11 ἌἌσπαρος ---Ἰ.13 Μέοντος Μακ.] Μ1] εἰδὶ αὐτοῦ, ἀσπάρου Α,Ε 

12 λεομακὲ Α, ὀφείλων] ϑέλιων 50. 18 ἐνῶ 76 
ψηφάδας 7Α,, ψηφίδας Α,ΗΠ6; αἱ ψηφῖδες ἐπωλοῦντο Ὁ 
14 χιλιάδας οτὰ. ΑΟ 16 διὰ τὸ εὑρεϑῆναι ὑπομνήματα 
ἐκεῖσε ΑΟ 16 97 εὐδομίκοντα , φ΄ Η 11 ἀναμνταθῖ 
σεται Α,ὖτ΄ 

“ἴω 
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Πρώην γὰρ μικρὸν εὐκτήριον ἦν. Ὑπῆρχεν δὲ ἡ ἁγία 
861-886 ᾿ἀναστασία ξυλόστεγος᾽ ὃ ὁὲ Βασίλειος ἐσκέπασεν αὐτὴν δὶ 

ὀρόφου χρυσοῦ. 
44 (108---104, ρλζ). Ὁμοίως καὶ τὴν ἁγίαν Εἰρήνην 

450-41 τὸ Πέραμα ὁ αὐτὸς ὅσιος Μαρκιανὸς ἔκτισεν καὶ ἐτελείωσεν᾽ υ 

πρώην γὰρ εἰδωλεῖον ὑπῆρχεν. Καὶ τὸ νοσοκομεῖον τὸ 
ἐκεῖ ὁ αὐτὸς ἀνήχγειρε. 

45 (46, μζ). Τὸν δὲ ἅγιον Θεόδωρον τὰ Καρβου- 
451-414 νάρια ἔκτισεν ᾿Ιλαρίων πατρίκιος ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ “4έ- 

οντος ΜΜακέλλη. τ 
46 (4δ, μη). Οἱ δὲ ἅγιοι Τεσσαράκοντα ὑπῆρχον 

518-688 πρότερον πραιτώριον: ὁ δὲ Τιβέριος ὃ Θρὰξ σὺν τῇ 
γυναικὶ αὐτοῦ ᾿Αναστασίᾳ τοὺς δεσμίους ἐξεώσας καὶ τὸν 

τόπον ἀνακαϑάρας καὶ διαμετρήσας καὶ τὴν ὕλην ἐναπο- 
ϑέμενος ἐθεμελίωσεν καὶ ἐξέβαλεν μέχρε πηχῶν τεσσάρων᾽ 10 

682-603 τελευτήσας δέ, Μαυρίκιος ὁ βασιλεύς, ὃ γαμβρὸς αὐτοῦ εἰς 
Κωνσταντίναν τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ, κρατήσας ἀνεπλήρωσεν 
τὸν ναὸν καὶ ἐνεϑρονίασεν αὐτόν. 

44, Ἢ δὲ ἁγία ἘΕϊρήνη τὸ Πέραμα καὶ ὁ ξενών, ὁμοίως 
καὶ αὐτὸς ὁ ὅσιος Μαρκιανὸς ἔκτισεν καὶ ἐτελείωσεν" πρώην δὲ 
εἰδωλεῖον ὑπῆρχεν καὶ ἐκκαϑάρας αὐτό ἀλλὰ καὶ νοσο- 
κομεῖον ὁ αὐτὸς ὅσιος ἀνήγειρεν. 

Ι.11 Οὗ ΤὨΘορΒδη. ρ. 267, 80 

1 ὑπάρχει ΑΔ, 2 ξυλότρουλος ΑΟ (εὐκτήριον ξυλότρουλον 
Ἡ ΟῚ) ὃ ἴθ εἰ χρυσοῦ ϑααιὺ Ο τοϊϊαπι ΟδρῚ 8 ̓ πβθαυθῃίβ: 
ὁμοίως καὶ τὴν ἁγίαν Εἰρήνην τὸ Πέραμα ὁ αὐτὸς ὕσιος Μαρ- 
κιανὸς ἀνήγειρεν. Ὠοίηᾶα Βοαυϊδαῦ παυσαῦϊο ἀθ 5. Οὐ ρΌΥΙΟ, απ86 
8 ο. 48 γογύπο, αἀοβουιρίδ ὁχ [9οὴ0 ΟὙΒΙΩΤηΘίϊ60 Ρ. 102, 
11---- ῶ8 Βομη. ὃ γὰρ ἂς, οπι. Α, ; πρώην εἰδωλεῖον ὑπάρχον 
Η, β'τα. ὅ. 6θ. 7 τὸ ἐκεῖ] τὸ ἐν τῇ ἁ. Εἰρήνῃ ὄνΟ 8. καρβωνάρια 
Η, καρβουναρία 5 11 σαράκοντα 5 18 τοῖς δεσμίοις 
14 ἀποϑέμενος Η; ἐναποϑέμενος καὶ ἐκβαλὼν τὸ χῶμα ἐϑεμ. Ο 

16 ἐϑέεμελ. καὶ ἐξέβαλε τὸ χῶμα μέχρι κτλ. Μ, ἐϑεμ. καὶ ἐξ- 
ἕτεινε τὰ τείχη μέχρι 16 εἰς ---ἸῬ. 17 αὐτοῦ οι. ΟΗΟ6 
77 Αἄωνσεαντέναν Α, οἶκον (810) ὅ 
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47 (9ὅ, ρκζ). Τὸν δὲ ἅγιον Παῦλον τὸ ὀρφανο- 
τροφεῖον ἀνήγειρεν Ἰουστῖνος καὶ Σοφία᾽ ὡσαύτως καὶ τὸν 566-818 
ὅσιον ({Ζωτικὸν τὸ “Δεύτερον καὶ ἐτύπωσεν ἀναπαύεσϑαι Β 90 
τοὺς λωβοὺς ἐκεῖ καὶ σιτηρέσια λαμβάνειν. Παρίστατο 
δὲ Ζωτικὸς ὃ πρωτοβεστιάριος αὐτοῦ τοῖς κτίσμασιν. σι 

[48. Ἐπὶ Κωνσταντίου τοῦ υἱοῦ τοῦ μεγάλου Κων- 831-361 
σταντίνου Ζωτικὸς πατρίκιος καὶ πρωτοβεστιάριος κτίξει τοῖς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀδελφοῖς κατοικίας, τροφὰς αὐτάρκεις 

αὐτοῖς ἐπιχορηγήσας καὶ ἄμφια᾽ διὸ καὶ παρὰ τοῦ Κων- 
σταντίου ἡμιόνοις ἀγρίαις προσδεϑεὶς κέντροις πληττομέναις 
καὶ βιαξομέναις τρέχειν τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο.] 

"-Ὁ Θ 

49 (107, ομ) Τὰ δὲ Καρπιανοῦ ἀνήγειρεν Καρπι- 
ανὸς πατρίκιος ἐν τοῖς χρόνοις Κωνσταντίνου, υἱοῦ ᾿Ηρα- 668-685 
κλείου, τοῦ Πωγωνάτου. 

:1:.᾿ ὄθ (108, ρμα). Τὰ δὲ Βάσσου ἀνήγειρεν Βάσσος 
πατρίκιος, ἐπειδὴ ὃ οἶκος αὐτοῦ ἐκεῖ ἦν, ἐν τοῖς χρόνοις 
Ἰουστινιανοῦ τοῦ κτίτορος τῆς ἁγίας Σοφίας. Εἰς ἔχϑραν 591-666 
δὲ ἐλθοῦσα μετ᾽ αὐτοῦ Θεοδώρα ἡ βασίλισσα, ἡ γυνὴ τοῦ 
᾿Ιουστινιανοῦ, ἔσφιγξε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μετὰ κόρδας καὶ 

80 ἐξεπήδησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. 

δ] (109, ρμβ). Ἡ Ὀξεῖα ὃ ἅγιος ᾿Αἀρτέμιος" τὸν δὲ 
ναὸν τοῦ Προδρόμου ἀνήγειρεν ᾿Αναστάσιος ὁ Δίκορος ὃ 491-818 
ἀποσελεντιάριος ὃ Ζυρραχιώτης. Ὄντος γὰρ αὐτοῦ πρωτο- 

8 Ζωτικὸν τὸ 4΄εύτερον Βο]υ8 Ε', Σαμψών Α, (ουἱ τορυσηδὺ 
ΠῚ 119). Ἰδσαπδ οσχϑίδὺ ᾿π Β, οἵα. σ0}}. Οὗ, ΠΙ 164 4 λωβοὺς] 
ἀδελφοὺς α (εἴ. 1Π 48) 48. οχϑίαῦ ἴπ ΒΟΊ0Ο ΗΠ 49---ὅ8. ΔΟΝ. 
7Φ7Η6Β 12 Τὰ καρπιανοῦ τὴν ϑεοτόκον α 11 ἰουστίνου 

19 ἔσφιγξε ΕΗ Ο, ἔσφιξεν Ε“, ἔσφιξαν Α χόρδης Η 
20 ἐξεπήδησαν Α,0Ὁ,, ἐπίδισαν ᾧ (καὶ ἔπνιξεν αὐτόν ΟἽ 21 Ἢ 
᾿Οξεῖα ὁ ἄ. ἅρτ. οταῖβ. οοδά. ργαρίου 7, Τὸν δὲ ὥ. ἄρτ. πρότερον 
εἷς ὄνομα τοῦ Προδρόμου ἀνήγ. κτλ. Η, β'ωα. α 28 ἀπὸ σελέν- 
τῶν Α, ἀπὸ σελεντιαρέων Ἐ΄, σελενδιαρίων ὨΕ), ἀποσελεντιάφιας 
7, οὺω. Ηα δοραχιώτης ὅ, δυραχίτης Ό. σα. Ὁ 
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ασηκρήτης ἐκεῖσε ᾧκει" μετὰ δὲ τὸ κομισθῆναι τὸ λεί- 
ψανον τοῦ ἁγίου ᾿Δρτεμίου ὠνομάσθη ὃ ναὸς οὕτως. 

2 (110, ηαη7. Ὁμοίως καὶ τὸν ᾿Αρχιστράτηγον τοῦ 
ι.-818 ἁγίου Ἰουλιανοῦ ὃ Δίκορος ἀνήγειρεν, ἐπεὶ, ὅταν ἦλϑεν 
} 91 ἀπὸ Ζυρράχιον παῖς καὶ ἐμάνϑανεν τὰ γραμματικὰ ἐν Κων- 

σταντινουπόλει, ἐκεῖσε ᾧκει. 
ὅ8 (114, ρμς΄). Τὸ δὲ λεγόμενον Κονδύλιον ὃ ἅγιος 

Προκόπιος ἐκλήϑη οὕτως" ἔφιππος διερχόμενος ὃ Κων- 
.-686 σταντῖνος ὃ' πατὴρ Ἰουστινιανοῦ τοῦ ῥινοκοπημένου, ἐκεῖσε 

ἐκονδύλισεν ὁ ἵππος αὐτοῦ καὶ ἔπεσεν. 

4 (11ὅ, ρομξ). Τὰ δὲ καλούμενα Κινϑήλια ὃ ἅγιος 
Ἰωάννης ὃ Πρόδρομος᾽ ἐκεῖσε ἔκαμνον τὰ μικρὰ καρφία τὰ 
πεταλαρικά, ἅπερ λέγονται κινϑήλια. 

δῦ (1160, ρμη). Ὅτι τὸν ναὸν τὸν ὄντα εἰς Κων- 
σταντιανὰς τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα ᾿Δἀναστάσιος καὶ 

ι-818 Δριάδνη ἀνήγειρεν᾽ μετὰ δὲ τὸ ἐλϑεῖν τὸ λείψανον τοῦ 

δῦ. ΗΒ ρτΐϊογθσα ρᾶτγίθια (Ι. 14--- 16) οχϊδ απῦ; τϑ]ασα 
Βἷο ἰγααιῦὺ Η (οὐ βῖπα. Β.): Ὁ αὐτὸς Ἀναστάσιος ἀνήγειρε καὶ 
ναὸν ἕτερον ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Στεφάνου, ἔνϑα καὶ τὸ λεί- 
ψανον τοῦ ἁγίου ἐτέϑη. 

1 ἀσεκρῆτις Α κομῆσαι τὸ λήμψανον 5 8 .τὸν ἀρχιστρ. 
τὸν ὄντα εἰς τὸν ἅγιον ᾿Ιουλιανόν ΑΟ, τὸν ναὸν τοῦ ἁ. ᾽Ιουλι- 
ανοῦ κτλ. Η, β'πα. ὁ 4 ἦλϑεν] μετὰ τῶν γονέων δα. α 
ὅ ἀπὸ δοραχίον 4, ἀπὸ τὸ διρράχιον (διρράχην Ὠ) Ο, ἀπὸ τοῦ δι- 
ραχίονυ ΔΑ, ἀπὸ τοῦ δυραχίου τοῦ τόπου αὐτοῦ ἃ τὰ γράμ- 
ματα Ο (ἐδιδάσκετο γραμματικήν Ἡ) 1 κονδύλιν Δ. 
8 ἔφιππος ογαὄ. ΔῸ 9 ὁ πατὴρ] πατρίκιος 7 ὀἐκοντύλισεν Α, 

10 ὁ ἵππος --- ἔπεσεν οτὰα. Η δά --- ὅ6. ΑΟΜ, 95Ὲ8Β 
12 ὁ Πρόδρομος οἵα. ΑΟΒ ἔκαμνον τὰ] ἐκάμνωντο 4 
18 βεταληρικὰ Ὁ, βαταλάρικα 1ΗΒ ἃ, βανταλαρικὰ ΕΜ, βαρτα- 
λαρικὰ ἤγουν ξωληνοκάρφια (ἰ. 6. σωληνοκάρφια, οἷαν!Ά, τυροβὶ, 
ΟδΠ Δ] ου] 01) Εἰ, καβαλλαρικά ΤιΔγΔΌ.:; Θ9Ὸ ΒΟΙΙΡΒὶ πεταλαρικά; οὐ- 
ΘΕ πεταλᾶς ΒΟΘΙΘΥΠΙΪΒ ΟὙϑθοὶβ οϑὺ 18, αἱ δαυούθτη 801688 
ἔδυτθαβ ἔδοϊ σκινϑήλια Α,., ἴα πο δᾶᾶαϊῦὺ Β ὃν ἔκτισεν 
Ἀναστάσιος 14 Τὸν δὲ ναὸν τὸν ὄντα εἰς Κ. τῶν ἁ. μ. ὴἡν 
παρ νασεασίον καὶ Ἀριάδνης χτισϑέν" μετὰ δέ κτλ. ὦ 

10 
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ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου ἐκεῖσε ἐτέϑη καὶ ἀνήγειρεν 
ἕτερον μικρὸν ναὸν καὶ ὠνόμασεν τοῦ ἁγίου Στεφάνου. 

ὅ6 (184, ρξγ). Τὰ δὲ Μεγεϑίας Μεγεϑία δέσποινα 
ἀνήγειρεν ἐν τοῖς χρόνοις Τιβερίου τοῦ Θρακός. δ18--: 

δ) (18ὅ, ρξδ). Τὸν δὲ ἅγιον Πολύευκτον ἀνήγειρεν 
ἸΙουλιανὴ ϑυγάτηρ Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ κτίτορος τοῦ ἀγωγοῦ. 5364-ϑ' 
Ἔκτισεν δὲ τοῦτον εἰς χρόνους δ΄ ἥμισυ, τῶν τεχνιτῶν ἀπὸ 
Ῥώμης ἐλθόντων γυναικαδέλφη δὲ ἦν τοῦ μεγάλου Θεο- 
δοσίου. 

ὅδ (180, ρξε. Τὰ Πονολύτου ἐκλήϑη, ὅτι πολλαὶ 
ἰάσεις ἐκεῖσε ἐπετελοῦντο καὶ πόνοι πολλῶν ἐἑλύοντο. 

ὅϑ (187, ρξς. Τὴν ὑπεραγίαν ϑεοτόκον τὰ ᾿᾽άρεο- Β 95 
βίνδου ἀνήγειρεν Πέτρος μάγιστρος καὶ κουροπαλάτης ὁ 
ἀδελφὸς Μαυρικίου τοῦ βασιλέως, ἐπεὶ ᾿Δρεοβίνδου οἶκος 588-6ι 
ἦν ἐκεῖσε, δι ὃν καὶ ἔλαβεν ὃ τόπος τὴν προσηγορίαν, ἐν 

δ9. Οὗ ΤΒΘοΟΡΒδη. Ρ. 277, 14 ἀθ Β (δῆμῃο δ98) 

1 ἐκεῖσε ἐτέθη "αἴ καὶ ἐκ. ἐτέθη Α,,, καὶ ἐκεῖσε τεϑὲν Ας, 
οτὰ. Ὁ δ6. ΑΟΜ, 3 Τὰ δὲ μεγέϑη μεγέϑη δέσπ. Α, 

δ7---ὅ8. ΔΟΜ, ]1ΗΠ6Β 66 ᾿Ιουλιανὴ οτι. Α,, 868 ἴῃ τη8Γ- 
αἷπο δᾶᾶ. ἡ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ 1 ἥμισυ οτα. αὖ 8 γυναικ- 
αϑέλφου Α,, γυναικαδελφὸς Ὁ ϑεοδώρου 10 Τοῦ δὲ 
πονολύτου ἃ, Τὰ πανολύτου 3, Πονολύτης δὲ Ο, Ἧ ὑπεραγία 
ϑεοτόκος ἡ πονολύτρια Ἡ 11 ἐπιτελοῦντο Ὁ διὰ τῶν 
πρεσβειῶν τῆς ϑεοτόκου δα. α ὅ9. ΑΟΜ, 5ΗῈΒ 12 τοῦ 
ἀρεοβίνδου Α,, τοῦ ρεβίνδου 5 18 καὶ κουροπ. ὁ ἀδελφὸς] καὶ 
ἡ κουροπαλατία ἀδελφὴ Α,. καὶ ἡ κουροπαλάτισσα ἡ ἀδελφὴ ΔΩ, 
καὶ ἡ κουροπαλάτου ἀδελφὴ Ὁ 14 ἐπεὶ Ἄρεοβ. οἶκος ἦν 
ἐκεῖσε Ββογὶρβὶ; ἐπὶ ἀρεοβίνδου οἰκοῦντος ἐκεῖσε Ἡ, διὰ τὸ εἶναι 
τὸν οἶκον ἀρεοβ. ἐκεῖσε Β. ἐπὶ ἀρεοβίνδου Βοιϊδυπῦ οὐ καὶ ὁ 
οἶκος αὐτοῦ ἦν ἐκεῖσε ροδῦὺ Θρᾳκὸς Ῥοπυπύ 90, ἐπὶ ἀρεοβίνδου 
ΤΟ] αυἿΒ ΟἸη18818. Α,, ἐπεὶ ἀρεόβινδος ... ἦν ἐν τοῖς χρόνοις 
ἰουστ. .. καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ ἣν ἐκεῖσεά., 16 δι᾽ ὃν ---. 338 
Ἰ. ἃ ᾿ρεοβίνδου οτὰι. Α, (Βοτηοϊοίθ)}.): διοῦ 7, ἀφ᾽ οὗ Η, διὸ Ο, 
δι’ ὃν Α,, οἴὰ. Β 
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.18-831 τοῖς χρόνοις Ἰουστίνου τοῦ κρατίστου τοῦ Θρᾳκός᾽ καὶ 

404 

μετὰ αβ΄ χρόνους ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ ᾿ἀρεοβίνδου ἐκτίσϑη ἡ 
ἐχκλησία καὶ τὸ λοῦμα. 

60 (ρονϑ΄. Τὴν δὲ ἁγίαν Εὐῤφημίαν τὰ Ὀλυβρίου 
ἤρξατο κτίξειν ἡ ϑεήλατος Εὐδοξία καὶ ἐξήβαλεν τὸ 9ε- 

μέλιον ἀπὸ τῆς γῆς πήχεις δύο. Καὶ ὡς πικρῷ ϑανάτῳ 
ἐτελεύτησεν, κατέλιπεν αὐτὸ ἀτελές. Οἶκος δὲ ἦν ἐκεῖσε 
Ὀλυβρίου μαγίστρου τοῦ Ῥωμαίου κἀκεῖνος ἀναπληροῖ τὸν 
ναὸν διὰ πολυτελῶν καὶ διὰ ποικίλων μαρμάρων καὶ ἐν- 
εϑρονίασεν αὐτὸν καὶ κτήματα δέδωκεν πολλά. 

61 (127, ρξ). ὙΤὰ δὲ ᾿Δρματίου οἶκος ἦν ᾿Δρματίου 
ι14-491 μαγίστρου ἔν τοῖς χρόνοις Ζήνωνος τοῦ Κωδισαίου τοῦ 

Β 98 

καὶ προδόσαντος τὸν στρατὸν τοῦ Βασιλίσκου καὶ ἀναιρε- 
ϑέντος προτροπῇ Ζήνωνος εἰς τὸν κοχλέαν τὸν ἀνερχό- 
μενον εἰς τὸ κάϑισμα τοῦ ᾿Ιπποδρομίου. 

62 (180, ρξα7). Τοὺς δὲ Κριοὺς τὴν κινστέρναν καὶ 

τὸ γηροκομεῖον καὶ τὸ λοῦμα τὸ ὃν εἰς τὰ ᾿Δρματίου 

61. ϑυϊαδ8β 5. ν. Ἁρμάτιος 

1. ᾿Ιουστίνου)] ἴτατηο Απαϑίββιὶ, αὑὸ τορηθηΐθ Αὐϑορίημαυβ 
ἃ. ὅ06 οοδὰὶ ἔπι; ᾿πᾶθ ποηῃδριπίδ ἀὰὸ 8Ππη1Ὶ δὰ 8. ὅ98, δὰ 
αὔθτη ΤὨΘΟΡΒΔΠΘΒ ᾿τοῖοσὶ ϑοα!βοδίϊοποτη. καὶ δπῖΐθ μετὰ οτη. 
ΑΟ καὶ μετὰ ---λοῦμα] 81] πὶ ὁμοίως καὶ τὸ λοῦμα Ἡ 
2 9βΊ ιβ΄ Α, παρ ἐκείνου ἃς, καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου 5 ἐκτίσϑη 
ἣ ἐκ. 7ή τε ἐκλήϑη Ἂν, ἐκλήθη ἡ ἐκκλ Ὁ 60. ΑΜ, 908Β 

τοῦ ἀλοβρίου 1, τὴν ὁλ. Η ὅ ἡ ϑέκλα τῆς εὐδοξίας ΑΜ 
1 αὐτὸν ἀτελῆ Η 8 ὁλοβρίου 7 9 διὰ πολυτελῶν 

οτη. ὦ 10 αὐτὴν 5 πολλὰ] καὶ ἱερὰ σκεύη δάά. Β 
61 --- 78. ΑΟΜ, 788 (βορὰ ΗΒ 2. 62 γοβί 68 ΟΟἸ]οοϑῃΐ). 
Τ,.. 11 --- 18 (καὶ) οὔθ. Ηὀ 11 ἁρμάτου Ε, ἁρμάτων Ὁ 18 μα- 
γίστρου καὶ οἰκείου ἀνθρώπου ξήνωνος Β τοῦ Κωδ. οτα. 
οοαά. ρῥγϑοίοσ 18 τὸν ὑπὸ βασιλίσκου ἀναιρεθέντα Α,, τὸν 
ὑπὸ βασιλ. ἀναιρεϑέντος (ἡ, τοῦ βασιλήσκου καὶ ἀνερεϑέντα 
7, ΘΟΙΤΘΣῚ 14 προτροπῆ Β, ὑπὸ τροπὶ “2, ἐκ προτροπῆς ΤΘ]]. 

εἰς τὸν] ἐχτῶν 1ὅ εἰς τὰ καϑίσματα τοῦ ἱππικοῦ Δ, 
16 Τὴν δὲ κινστέρναν εἰς τοὺς κριοὺς 11 τὸ ὃν -ρμ. 

οχι, Ο ει ἀρμάτου Α,, εἰς τω ἀρμ. ἢ 

οι 

1 
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ἔκτισεν Στέφανος παρακοιμώμενος Μαυρικίου τοῦ βασιλέως 
μετὰ δώδεκα χρόνους. 

68 (196, ρᾳ) Τὰ δὲ λεγόμενα Πράσινα, διότι ἦν 
ἐκεῖ σταῦλος τῶν Πρασίνων, οὕτως ἐκλήϑη. Τὸ δὲ γηρο- 

5 κομεῖον ἀνήγειρεν Μαρκιανὸς μετὰ Πουλχερίας. ᾿ΖΔρτά- 
βασδος δέ, ὃ τυραννήσας τὸν Καβαλλῖνον καὶ κρατήσας 
χρόνους τρεῖς καὶ τυφλωϑείς, ἀκίνητα κτήματα καὶ ἱερὰ 
ἐκεῖσε ἐπεκύρωσεν, διότι οἷκος ἦν αὐτοῦ. Μετὰ οὖν σπ' 
ἔτη ἦν ὃ ᾿Αἀρτάβασδος τῆς κτίσεως τοῦ γηροκομείου. 

64 (121, ρονγ). Ὅτι τὸ καλούμενον Ζεῦγμα᾽ ὁπόταν 
ἐκομίσϑη τὸ σῶμα τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ἐκεῖσε 
ἐξεύχϑησαν μοῦλαι καὶ ἦραν τὸ σῶμα ἕως Κωνσταντιανάς" 
καὶ διὰ τοῦτο ἐκλήϑη Ζεῦγμα. 

6ὅ (122, ρνδΊΎ. Οἱ δὲ ἅγιοι ᾿δνάργυροι οἱ ὄντες εἰς 
τὸ Ζεῦγμα ἐκτίσϑησαν παρὰ Πρόκλου πατριάρχου, μαϑητοῦ 
τοῦ Χρυσοστόμου, ἐν τοῖς χρόνοις Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ. 

66 (128, ρνε. Τὸν δὲ ἅγιον ᾿Ηλίαν τὸ Πετρίν᾽ συν- 
δόσαντες αἱ σχολαὶ καὶ τὰ τάγματα πολὺ χρυσίον ὑπο- 
στρέψαντος Ζήνωνος τοῦ βασιλέως ἀπὸ Περσίδος δέδωκεν 

͵ 

θ8. 1. ὅ---9 Ἀρδάβασδος δὲ ὁ βασιλεὺς ὁ γαμβρὸς Κωνσταν- 
τίνου τοῦ Καβαλλίνου, ὕστις ἐπιβουλεύϑη (810) αὐτῷ καὶ ἐκρά- 
τησε τῆς βασιλείας χρόνους δύο, ἐτυφλώϑη δὲ παρὰ τοῦ Κοπο 
ωὠνύμου ἡττήσαντος αὐτὸν καὶ τῆς βασιλείας πάλιν κρατήσαντος, 

ὅστις μετὰ ταῦτα τὰ χρήματα καὶ κτήματα αὐτοῦ ἐπεκύρωσεν ἐν 
τῷ ῥφηϑέντι γηροκομείῳ Β 

2 ἷπ ὅπ δααϊ τῆς βασιλείας αὐτοῦ Β, καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ναὸν 
ἀνήγειρε Ο 8 Τὰ δὲ νῦν καλούμενα ΑΟ ὅ ἀρδαβασδὲ 8 οὖν, 

γὰρ Ἐ, δὲ Δ, 9 ἀρδάβαβ 2 10 Τὸ δὲ νῦν καλ. ξ. ἐκλήθη 
οὕτως ὁπόταν κτλ. Ο,, τὸ δὲ καλ. ξ. οὕτως ἐκλήϑη, ὁπότε ἀνεκομ. Η 
12 κωνσταντινιανῶν Α 16 πατριάρχου κπόλεως ΑΟΗ 
171 πετρὶν 1Α,ς, πέτριον ΟΗΒ 18 αἱ σχολαὶ καὶ τὰ τάγμ. 
τὰ τάγμ. καὶ ὁ στρατὸς Η πολὺν 5 Α 19 περσίας Ας0, 
σπερσίαν ΑΔ, Ῥοβὺ Περσ. δαἀυπὺ καὶ δεηϑέντος αὐτοῦ Ὁ, δεη- 
ϑέντων αὐτῷ Μ 

882-602 

Β 92 

460-451 ᾿ 

141-01,Δ43 

Β 98 

484-441 

414-491 
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αὐτὸς συνδρομὴν μετὰ τῆς ᾿Αριάδνης᾽ καὶ ἀνήγειραν τὸν 
μέγαν ναόν, διότι ἐνεφάνη αὐτῷ ἐν τῷ ταξιδίῳ. 

Β 94 67 (124, ονς΄). Τὴν δὲ ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν Πέτραν 
491-518 ἀνήγειρεν ᾿ἀναστάσιος ὃ Δίκορος καὶ ᾿Αριάδνη. 

68 (126, ρνζ). Τὰ δὲ Γηραγάϑης τοῦ Πετρίου τὸ 
γηροκομεῖον πατρικίου ϑυγάτηρ ἔκτισε τοὔνομα ᾿4γάϑη, 
γραῦς ὡραία τῷ εἴδει σφόδρα" εἶχε δὲ αὐτὸ οἶκον. Ἐκλήϑη 
δὲ Γηραγάϑη διὰ τὸ φυλάξαι αὑτῆς τὴν παρϑενίαν χρόνους 

141-τὸ πολλούς" ταύτην δὲ ἔφϑειρεν Κωνσταντῖνος ὃ Κοπρώνυμος 
δοὺς αὐτῇ πλοῦτον πολύν. ἹἹππικοῦ δὲ γενομένου ἔκραξεν Ὁ 

ὁ δῆμος, ὅτι “ἡ ᾿4γάϑη ἐγήρασεν, σὺ δὲ ταύτην ἀνενέωσας.᾽ 
Ἦν δὲ ἐν τῷ κρυπτῷ σεβομένη τὰς ἁγίας εἰκόνας ὡς ὀρϑο- 
δόξος. Πιληρωϑθϑέντος δὲ τοῦ γηροκομείου ὁ ϑεήλατος 
Κοπρώνυμος ἀϑροίσας τὰς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ εἰκόνας κατ- 
ἔκαυσεν ἐκεῖσε. 16 

69 (11ὅ, αζ7). Ὁμοίως καὶ εἰς τὸν ἅγιον ἾἸουλιανόν, 
μοναχῶν καϑεξομένων ἐκεῖσε ἐντίμων ὄντων καὶ ὁσίων, διὰ 

ων 

69 1. 16 ---Ρ.- 3241 }. 2 Η, ἃ αὑο Β ρϑὺ]ο αϊδβογορϑῦ, 18: 
Ὁ δὲ ἅγιος ᾿Ιουλιανὸς ὁ καλούμενος πέρϑδιξ καὶ οἱ ἐκεῖσε 
καϑήμενοι μοναχοὶ σεβάσμιοί τε καὶ ὅσιοι διὰ τὸ μὴ κοινωνεῖν 
τῆς (τὰς Η) μυσαρᾶς ϑρησκείας αὐτοῦ κατεκαύϑησαν ἔνδον τοῦ 
ναοῦ" καὶ ἀναλύσας κτλ. 

1 αὐτὸς] αὐτοῖς οοἀά. ργαούοε Η, ὁ βασιλεὺς ΒΟ ἀνήγειρεν Α,, 
ἀνήγειραν πάραυτα Α, ῶ ἐνεφάνη 4, ἐνεφανίσϑη ΗΒ, ἐν- 
εἐφάνισεν ἑαυτόν Ἐϊ, ἐνεφάνισεν 16]}]. αὐτῷ Α, Ε', οτὰ. 18, αὐτοῖς 

Η, αὐτόν Ας Ὦ, τῶ βασιλεῖ Καὶ ὃ πξ ὅ Τὰ δὲ γηραγά- 
ϑου Ο τοῦ Πετρίου οτα. ΑΟ, τοῦ πετρίουν οτα. οὐ πέτρου 
διΐθ πατρικίου ἱπβοτιὺ Η (οὗ Β: τὰ δὲ γηραγ. τοῦ πέτρου καὶ 
τὸ γηρωκ. πατρικία πέτρου θυγάτηρ κτλ.) 6 ἔκτισε Ἡ, οτχ. 
ΤΑ 1 γραῦς --- 8 Γηραγ. οτι. ὦ αὐτῇ ΑΔ, 9 διέφϑειρε 
ΑΗ 12 τῆς ἁ. εἰκόνος 5 18 ϑεήλατος] μισόχριστος ΔῸ ’ 
14 τοῦ ϑεοῦ οτὰ. ΑΟ 11 μοναχοὺς καϑεζομένους ... κατ- 

ἔπασυσεν καὶ τὸν ναόν ΑΟ 
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) μὴ κοινωνεῖν αὐτοὺς τῆς μυσαρᾶς ϑρησκείας αὐτοῦ 

χτέκαυσεν σὺν τῷ ναῷ καὶ αὐτούς᾽ καὶ ἀναλύσας ὃ 

ὅλιβδος τῆς ἐκκλησίας κατῆλθεν ἕως τὸν αἰγιαλὸν τῶν 
Ὀφιῶν. Ἵστατο δὲ ἐκεῖσε πέρδιξ χαλκῆ ἐν καμάρα στη- 
οϑεῖσα παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. 

10 (149, οπδΎ Τὰ δὲ ᾿Αντιόχου οἶκος ἦν ᾿Αντιόχου 
ατρικίου καὶ πραιποσίτου καὶ βαιούλου ᾿Δἀρκαδίου τοῦ βα- 395-408 
λέως τοῦ πολλὰς ἀρχὰς διανύσαντος ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ" Β 98 
λούσιος δὲ σφόδρα γενόμενος πτωχὸς ἐτεϑνήκει διὰ τὴν 
δικίαν, δόλιος ἐπὶ τοῖς πᾶσι φανείς. 

71 (148, ρπβ). Ὁ ἅγιος ᾿Ησαΐας καὶ “αυρέντιος 
τίσϑησαν παρὰ Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας᾽ τὸ δὲ ἅγιον 450-451 
ὕμα τοῦ προφήτου ᾿Ησαΐα ἧκεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 

72 (117, ρμϑ. Τὰ 4Δεξιοκράτου οἶκος ἦν 4Δεξιο- 
γάτου πατρικίου ἐν τοῖς χρόνοις Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ᾽ 408-460 
, ᾧ καὶ ναὸν καὶ γηροκομεῖον ἀνήγειρεν. 

᾽ 

8 (117, ομϑ'). Τὰ Καριανοῦ τὸν ναὸν καὶ τὸ γηρο- 
μεῖον ἀνήγειρεν Μαυρίκιος ὃ βασιλεὺς σὺν τῶν ἐμβόλων᾽ 682- 605 
κος δὲ ἦν ἐκεῖ Καριανοῦ πατρικίου καὶ ἐξ αὐτοῦ εἴληφεν 
τόπος τὴν προσηγορίαν. 

4 (151, ρπε. ὙΤὸν δὲ ναὸν τὸν μέγαν τῶν Βλαχερ- 
ὅν Μαρκιανὸς καὶ Πουλχερία ἀνήγειρεν κοσμήσας αὐτὸν 450-451 

1 ἐσϑήσει τε καὶ ϑρησκεία Ὁ 2. κατέκαυσεν ὁ καβαλῖνος 
4 πέριξ στήλη χαλκῆ Α,, πέρδικες χαλκαῖ Ὁ, πέρδιξ χαλ- 

γῦς στηλωϑεὶς ΗΒ στηλωϑ-. κτλ. οἵα. Ο 1 (Θεοδοσίου 
νῷ υἱοῦ) ρκαδίου ἸιδταΌ. 601]. Ζοπᾶτα ΧΠῚ 22 δ} 1}15α06 ]οοἱΒ 

9 τέϑνηκεν διὰ τὸ ἄδικον καὶ ἐπιβαρῇ γενέσθαι καὶ 
ἡλιον ΑὉ 11 Τιδυϊαβ οδϑὺ ἱπ ΟΜ περὶ τῆς πλατείας 

12 πλουχερίας 5 18 ἡσαίνυ Η 14 δεξιοκρά’ αἰζοαὰθ 1ο- 
) Α,, δεξιοκράτις οὗ δεξιοκράτου 2, 16}}. ναγίδηῦ ἸηὔοΣ -ους οὗ 
νυ 11 τὰ--ἀνήγειρεν οι. ἃ, Ο 18 σῦν τοῖς ἐμβόλοις ΑΟ, 
»ν τῶ ἐμβόλω ἨΒ 19 καρπιανοῦ Ο 714--ὅ. ΑΟΜ, 
ΗΠ6Β 22 πλουχαιρία 
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διὰ πολυτελῶν μαρμάρων ποικίλων᾽ βλάχνα γὰρ ἦσαν ἐν 
τῷ τόπῳ καὶ ἐκόπησαν᾽ καὶ εἶϑ᾽ οὕτως ἐκτίσϑη ὁ ναός. 

Β96 Ἢ ὅτι λακκώδης ὁ τόπος ἐτύγχανεν καὶ ἐκλήϑη βλαχέρναι 
καὶ λακέρναι διὰ τὸ εἶναι πολλὰ ὕδατα. 

ἡ (1682, 158, ρπς΄, ρπζ). Τὴν δὲ ἁγίαν σορὸν ἀν-. 
45τ-414 ἤγειρεν “έων Μακέλλης, διότι ἐν τοῖς χρόνοις αὐτοῦ τῆς ϑεο- 

τόκου ἐφάνησαν ἴχνη πολλὰ καὶ ϑαύματα γεγόνασιν εἰς 
πλῆϑος. Ὁ αὐτὸς δὲ ἔκτισεν καὶ τὸ λοῦμα καὶ ἐπεκύρω- 
σεν κτήματα πολλὰ καὶ σκεύη καὶ κειμήλια χρυσᾶ τε καὶ 

610-641 ἀργυρᾶ. ᾿Εξώπορτα δὲ ἐτύγχανεν᾽ ἐπὶ δὲ ἩΗρακλείου περι- 
εκλείσϑησαν γενομένων ἐκεῖσε ϑαυμάτων καὶ ὀπτασιῶν πολ- 
λῶν τῆς ἁγίας ϑεοτόκου. 

74. ]. 1 βΒαᾳ. Οὗ. Εὐγταοὶ]. Ῥασνασα Ὁ. 828 ΜΊ]οΣ: Βλαχέρνα" 
οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι ἀπὸ τοῦ βλάχνου (οοττοχὶ, βλάχνειν 648.) Βλά- 
χερνα, ἐπειδὴ βλάχνα ἦσαν ἐκεῖ καὶ ἔκοψαν αὐτὰ καὶ οὕτως 
ἐκτίσϑησαν᾽ ὁ δὲ ἀντιγράφων Θεόκτιστος (Θεοφύλακτος Εὖ. αυα.) 
λέγει αὐτὰ λακέρναι ἢ), ἐπειδὴ λέγονται Ῥωμαϊστὶ αἱ ϑύνναι καὶ 
ὅτι ἐν τῷ μέρει ἐκείνῳ ἐπιάσθησαν πολλαὶ ϑύνναι. Οἷ. ΤἈΘθο- 
ΡΥ]. δίτηοο. Υ1Π ὅ, 1, ααἱ ποιηθῃ ἀθαποιῦ ἃ ΥἹΣΩΊΏ18 ἸΔΟΘΙηδ. 

1 ἦσαν πρὸ τοῦ χκτισϑῆναι ἃ 8. λάκοςο . ροθβὺ ἐτύγ- 
χανεν 804. ΟΜ καί ποτε ἐναποκλεισϑέντα λακέντια (8 
λακέρτιαϑ οἷ. αὐδὸ ἀϊχὶ ἴπ ποία 1) ἠγρεύϑησαν καὶ ἐκ τού- 
του ἕκλ. κτλ. βιαχέρνα καὶ λακαῖοναι Ὁ), ἐῥ'αχέοναις καὶ λαγ- 
κέρναις 7, βλαχέρναι καὶ λακέρναι ἴσως Ἡ, βλαχέρνα ἤγουν 
λακκέρναι Οα βλαχέρναι καὶ οι. ΕΜ 4 ἴὴ πο δαάϊ Β ἣ 
ὅτι βλάχου τινὸς κέρδος (κέρμα Β,; ποαύΐχυμα αὐ]ὰ 810 8610) 
ἦν ἐκεῖσε 6. διότι ἐν τ. χρ. αὐτοῦ ἐφανερώϑη ἡ ἁγία 
ἐσθὴς καὶ ξώνη ΟΑ, (... ἐφανερώθη ἡ ἁγία, σωροῦ τινος ὄν- 
τος ἐν τῶ τόπω κτλ. ΒῚ τῆς ϑεοτόκου οτὰ. ΑΟ 1 ἐφ. παρ- 
ευϑὺς καὶ ἴχνη ΑῸΌ ἴχνη καὶ πολλὰ ἅγια ϑαύματα κτλ. Ο 
εἰς τέλος Α 10 ἐπὶ δὲ] καὶ ὑπὸ α περιεκτίσϑησαν Α,, 
ἐκτίσϑησαν ΑΔ, Ο, περιεκλείσθη Η͵ὰῸ 11 ὀπτασιῶν]άσεων α 
12 τῆς ἁ. ϑεοτιοια. ΗΟ 

1) Απ λακέρδαιϑ᾽ Ηοάίθχηβ ατϑθοὶβ δῦ λακέρδα ὑμγπηυβ; 
594 ΠΟΙΆ8Η18 “Ἰδοογίδθ᾽ 8]1υ0ἃ σοθηυβ Ὀ᾽βοίθση ἔμσϊββθ σνἹἱαοὗύυχ. 
ΟἿ οοαα. ΟΜ δα 1]. 8 
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76 (148, ροε. Τὸ δὲ Χρυσοβάλανον οἶκος ἦν Νικο- 
λάου δομεστίκου τῆς ἀνατολῆς καὶ πατρικίου᾽ καὶ ἀνήγειρεν 
ναοὺς δύο, τὸν ᾿Αἀρχιστράτηγον καὶ τὸν ἅγιον Παντελεήμονα. 
.Χρονίσαντος δὲ ἐν τῷ ταξιδίῳ ἡ σύμβιος αὐτοῦ ἐμοιχᾶτο᾽ 

8 εἰσελθὼν δὲ ὁ δομέστικος ἐν τῇ πόλει καὶ μαϑὼν τοῦτο 
καὶ κοιτάσας ἀμφοτέρους μεληδὸν αὐτοὺς κατέκοψεν. Ἔσχα- 
τον δὲ εἰς ἔννοιαν ἐλθὼν τοῦ φοβεροῦ κριτηρίου ἀνήγειρεν 
τοὺς ναούς. Ἐλθὼν δὲ εἰς τέλος τοῦ κτίσματος καὶ ἀδημο- 
νῶν διὰ ποσότητα χρυσίου, ὥφϑη αὐτῷ κατ᾽ ὄναρ ὃ ἄγγελος 

10 λέγων αὐτῷ᾽ ᾿ἄπελϑε εἰς τὴν ᾿ἀσπάρου πλησίον καὶ εὑρή- 
σεις βαλάντιον ἔχον χρυσίου λίτρας ἕκατόν᾽ Εὑρὼν δὲ 
αὐτὸ ἐκέλευσεν οὕτως τὸν τόπον καλεῖσϑαι. 

“1 (218, σιε. Ἢ δὲ μονὴ τῆς Εὐφροσύνης τὰ Ἅι:- 
βάδια ἐκτίσϑη παρὰ Εἰρήνης τῆς ᾿4“ϑηναίας μικρὰ καὶ 

ιὸ πενιχρά. Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὃ υἱὸς Θεοφίλου εἰς ἔχϑραν ἐλϑὼν 
μετὰ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν ταύτας κατεβίβα- 

σεν ἐκ τοῦ παλατίου καὶ ἐκεῖσε εἰςήγαγεν καὶ μοναχὰς ἐποί- 
ησὲεν πλουτίσδας τὴν μονὴν καὶ κτήματα πολλὰ παρασχών. 
᾿Απὸ δὲ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐφροσύνης ἐκλήϑη οὕτως. 

30 8. Ὁ δὲ ἅγιος Γρηγόριος τὸ Ξηροκήπιον ἐν τοῖς 

Β 91 

191-- ϑί 

841-8( 

χρόνοις τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου παρὰ πατρικίου τινὸς ἐκτίσϑη. 319-8: 

76. ΑΟΜ, “ΗΒ ν 1 χγρυσοβάλαντον Α,. χρυσοβάλανδον Β 
νικολάου] νικήτα ΗΠ 2. ἀνήγειρε δὲ αὐτὸν εἰς δύο ναούς 

Η, εἷναι. Β 4 ἐμοίχευσεν Ας Ο,, ἐμοιχεύϑη Α,.. ἐμοιχεύετο ΗἩ Β, 
ἐμοιχᾶτο 6 κοιτάσας] παρατηρήσας καὶ συλλαβὼν Ἡ 
8 καὶ οἵα. ὁ 9. ποσότητα χρυσικὴν Α, ὁ ἀρχάγγελος .Ι ΜΒ 

10 ἀσπόρου Α, ἄσπορον Οὗ, εἰς τοῦ ἄσπαρος Η (εἰς τόνδε 
τὸν τόπον, πλησίον τῆς τοῦ ἄσπαρος κινστέρνης Β) 11 χρυ- 
σίον βαλάντιον ἔχωντα λεῖτρας ἑκατὸν 5 77. ΑΟΜ, 0866 
18 λιβαδίτξα 2, λιβαδίας ΗΟ, λιβάδια ΔΑΟ 16 μητρὸς αὐτοῦ 
ϑεοδώρας τῆς ὀρθοδόξου καὶ κτλ. ΠΟ ἀδελφιδῶν 2 
ταύτας] αὐτήν τε καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ Ὁ κατεβίβασεν ΗΒ, 
ἑκατέβασεν , κατήγαγεν ΑΟ 18 ροβὺ μονὴν δά. α καὶ με- 
γαλύνας 19 ἀπὸ μιᾶς τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ εὖφρ. καλῶς βιω- 
σάσης καὶ ἀσκησάσης α 78. Α, ΗΒ (ὰ Β ροβϑὺ 8 179) 
21 τοῦ μικροῦ Θεοδ. Β 
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"9 (142, ροδ). Ὅτι εἰς τὴν ἁγίαν 'άνναν τὸ λεγό- 
686-τι1 μένον Ζεύτερον ἐν τῷ κίονι στήλη ἵστατο Ἰουστινιανοῦ τοῦ 

δινοκοπημένου. Τὴν δὲ στήλην κατεβίβασεν Βάρδας Καῖ- 
842-866 σαρ ὁ ϑεῖος Μιχαὴλ καὶ ταύτην συνέτριψεν καὶ ἐκλήϑη 

Δεύτεραν, διότι ἐξόριστος γέγονεν ἸΙουστινιανὸς εἰς Χερσῶνα 6 
παρὰ “εοντίου πατρικίου, ποιήσας ἐκεῖ χρόνους δέκα᾽ φυγῇ 
δὲ χρησάμενος εἰς τὸν Τέρβελιν τὸν ἀρχηγὸν τῶν Βουλ- 
γάρων, ἠγάγετο τοῦ Τερβέλε τὴν ϑυγατέρα εἰς γυναῖκα 
τοὔνομα Θεοδώραν. Καὶ δοὺς αὐτῷ λαὸν χιλιάδας ιε΄, εἶσ- 
ἦλθεν ἐν τῇ πόλει καὶ μὴ δεχϑεὶς ὑπέστρεψεν εἰς τὴν πα- τὸ 

Β 98 λαιὰν Πέτραν καὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸν ἀγωγὸν ἐξέβη εἰς τὸ 
ϑεμέλιον τοῦ κίονος ἔσωϑεν τῆς πόλεως καὶ ἐκράτησε τῆς 
πόλεως πάλιν᾽ καὶ ἐκλήϑη ὃ τόπος Δεύτερον. Καὶ τότε 
τὸν ναὸν τῆς ἁγίας "άννης ἀνήγειρεν, ὅτι ἔγκυος ἦν ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ καὶ ὠπτάνϑη αὐτῇ ἡ ἁγία. ᾿Αλλὰ καὶ τὸ ὠμό- τὸ 
φορον τῆς ἁγίας καὶ τὸ ἅγιον σῶμα ἐπὶ αὐτοῦ εἰσῆλϑεν 
ἐν τῇ πόλει. “ 

80 (146, ροη). Ἡ μονὴ τὰ Μητροπολίτου ἐκτίσϑη 

79. ΔΟΜ, 08ΞἙἜ ΒΒ 1 τὴν ἁ. Ἄάνναν οἵα. ΑΟ; ὅτι τὸ λεγ. 
εἰς τὴν ἁ. ἄνναν τὸ δεύτερον 1, εἰς δὲ τὴν ἁ. ἄνναν τὸ δεύτερον 
Η, εἰς τὴν ἁ. ἄνναν τὴν λεγομένην δεύτερον Οὐ, ΘΟΥΤΟΧΣ 2. ἐν τῷ 
κίονι οἵαἬί. ΗἩ ὀ ἜἅΒΒ κατεβίβασεν ΟἮ, κατόβασεν ., κατήγαγεν ΑΘ 

6 Μεοντίου Β΄, λέοντος τρ}}. (λέων ὁ πατρίκιος κατα- 
δυναστεύσας καὶ κρατήσας καϑελὼν αὐτὸν ἐξόριστον ἕπεμψε 
κτλ. 6) ἐκεῖ οτὰ. οὐ ἐκεῖσε δὲ φυγῆ 80. 7 1 τελβερίριν Ὁ, 
τέρβελον Μ, τρίβελην 8 τριβέλου 9 λαὸν οτῃ. 7 
δέκα χιλιάδας 3, ὡσεὶ χιλιάδας ιε΄ Ἡ, χιλιάδας ιε΄ ΑΟ6 
11 Πέτραν] πατρίδα 4, πόρταν ᾿ἰπΐίοχρο]. ]διαῦ. ἐξέβη ΑΔ, Ἡ, 
ἐξῆλθεν Οὐ, ἐξέβισαν ὅ Α, 19. κίονος] τοῦ ἱσταμένου εἰς τὸ 
δεύτερον εἀα. Η, αὐτόϑι γὰρ εἶχε διάπνοιαν ὁ ἀγωγός δὰ. αὐ 

καὶ ἐκράτ. τῆς πόλεως πάλιν] οτη. 7 Η, καὶ δεύτερον βασιλεύσας 
οἰκείαν στήλην ἔϑετο Οἱ τῆς πόλεως πάλιν] τῆς βασιλείας 9 

14 ἔγγνος 16 ὀπτανϑῆναι παρὰ τῆς ἁγίας εἰς τὸν 
τόπον κτίσαι αὐτῇ ναόν 6 αὐτῇ] αὐτὸ 5 ὠμοφόριον Ο, 
“ωφόρο»ν ΑὉ 80. ΑΒΟΜ, 0 18 Ὁ αὐτὸς ἰουστινιανὸς 
(ἔχτεσεν κτά.) ΑΟὍ, ὁ δινότμητος κἂὰ. 
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παρὰ Ἰουστινιανοῦ" ἐκλήϑη δὲ οὕτως, διότε μητροπολίτου δ686- 1 
οἶκος ἦν. 

81 (224, σκς). Τὸν ἅγιον Ῥωμανὸν ἡ ἁγία “Ἑλένη 
ἀνήγειρεν, καὶ τὴν πλησίον αὐτοῦ ἁγίαν Σορὸν καὶ τὸ λεί- 

δ ψανον τοῦ προφήτου 4Ζανιὴλ καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος 
Νικήτα καὶ τῶν λοιπῶν προφητῶν τῶν ἐκεῖσε κειμένων 
ἐκείνη ἐφανέρωσεν καὶ τέϑηκεν ἐκεῖ. ΟἱἨ δὲ ποιηταὶ 
Ἰωσὴφ καὶ Θεόδρωος ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ Στουδίτης ἐκεῖσε 
ἐκαϑέξοντο καὶ ἐποίουν τοὺς κανόνας ἐν τοῖς χρόνοις “4έ- 815-8 

ἴοοντος τοῦ “Δρμενίουι Μετὰ δὲ φ΄ ἔτη τοῦ κτισϑῆναι 
τὸῤφδ.͵ αὐτὸν ναὸν ἦσαν Ἰωσὴφ καὶ Θεόδωρος οἵ 
ποιηταί. 

82 (19ὅ, ρπϑ). Τὴν δὲ μονὴν τὸν ἅγιον Κάρπον 
καὶ Πάπυλον ἡ ἁγία Ἑλένη ἔκτισεν μετὰ ποικίλων μαρ- Β 99 

15 μάρων καὶ κτήματα ἐπεκύρωσεν εἰς μίμησιν τοῦ τάφου τοῦ 
Χριστοῦ. 

88. Τὴν δὲ κινστέρναν τὴν Βώνου Βῶνος μάγιστρος 
ἔκτισεν τοῦ Ἡρακλείου᾽ καὶ ὃ οἷκος αὐτοῦ ἦν ἐκεῖσε. 810-8 

84 (190, ραη) Τὴν δὲ Μαωκισίαν ἔκτισεν 'άνα- 491-65 

30 στάσιος ὃ Δίκορος᾽ ὁπόταν δὲ ἔκτιξεν αὐτήν, λιμὸς ἦν ἐν 

1 οἶκος ἦν ἐκεῖσε μητροπολίτου τινός ΑῸ 81. 82. ΑΟΜΝΜ, 
7“ΗῈ8Β 4 αὐτῆς 2 6 Νικήτα] ῥωμανοῦ ΑὉ καὶ ἑτέρων 
πολλῶν προφητῶν λείψανα, ἅπερ ἤγαγε ἀπὸ ᾿Ιερουσαλὴμ ἀπ- 
εὐϑοῦσα εἰς ψηλάφησιν τοῦ τιμίου σταυροῦ Β 1 ἐφανέρωσε 
ΖΦ, ἤγαγε ΑΟ, ἔφερε Η ἐκεῖ οτὰ. 8 ᾿Ιωσὴφ] ἰωάννης 1, 
ἐύοσαχα 1]. 11 οἱ στουδῖται Β, στουδιώτης Μ ἐκεῖσδ)] Πϊὸ 
δἀάϊῦ Β διὰ τὸν φόβον φυγόντες τοῦ συρογενοῦς λέοντος τοῦ 
εἰκονοκαύστου 10 δὲ οι. (Ὁ 11 ἦν ἃ, ἦὖἦσαν---ποι- 
ταῦ! οχα. Εἰ, ὅτε ἦσαν οὗτοι οἱ ποιηταί ΒΞ 14 μετὰ] διὰ 
ΑΟ 16 κτήματα πολλὰ ΟῊΒ εἰς μνήμην Η τοῦ ναοῦ 
τοῦ τάφου Β 88. Α, 9ΗΒ. ΟΕ ΤΠ 18 11 μαγ. ὁ οἰκεῖος 
ἄνϑρωπος ἡρακλείου α 18 ἐπὶ ἡρακλείου Ἡ, τοῦ ἡρακλέος 

καὶ κτλ. ὃν καὶ κατέλιπεν εἰς φυλακὴν τῆς πόλεως ἀντ᾽ 
αὐτοῦ ἀπελθὼν εἰς περσίαν α 84. 8ὅ(,.ι ΑΟΜ 7Η468Β 
20 λιμὸς] λίμνη ΑΟ, λεῖψις ὕδατος καὶ σἵτου ἃ 
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τῇ πόλει ---- ὃ μόδιος νόμισμα ἕν᾽ ὠνόμασαν δὲ αὐτὴν οἵ δῆμοι 
οὕτως διὰ τὸ εἶναι πλησίον τὸν ἅγιον Μώκιον. 

Β120 δ (202, σδ΄). Τὸν δὲ ἅγιον “ουκᾶν, ἐν ᾧ οἵ τεϑνε- 
ὥτες ϑάπτονται, καὶ τοὺς τρικλίνους καὶ τὸν ναὸν τοῦ 

191-805 ἁγίου ΔΜουκᾶ ἔκτισεν Εἰρήνη ἡ ᾿4ϑηναία, ὕπως δωρεὰν 
ϑάπτωνται οὗ πένητες᾽ πάνυ γὰρ εὐσεβὴς καὶ φιλάρετος 
οὖσα πολλὰ γηροκομεῖα καὶ ξενοδοχεῖα καὶ γηροτροφεῖα 
ἐποίησεν εἰς ἀνάπαυσιν τῶν πενήτων καὶ φόρων βάρη ἐξ- 
ἔκοψεν. Τρία δὲ ἔκτισε κυριώτερα (εἰς) ϑάνατον, ζξωήν, 
ὑγείαν᾽ καὶ εἰς ϑάνατον μὲν ἔκτισε τὰ ξενογτάφια, ξωὴν 
δὲ ἔκτισεν τοὺς τρικλίνους τῆς “αμίας τοῦ Πιστωρείου, 
ὑγείαν δὲ ἔκτισεν τὸν ξενῶνα τὰ Εἰρήνης καλούμενον. 

86 (60δὅ, ξε.. Τὸν δὲ ἅγιον Διομήδην ἔκτισεν ὃ μέγας 
861-866 Κωνσταντῖνος" ὁ δὲ Βασίλειος ὁ βασιλεὺς διὰ τὸ λαβεῖν 

Ι,. 9---19 ΒΌΡΡΙΘΌδια οοά. 4 ὁχ οοα. α ααἱ μϑὈοὺ: τρέα δὲ 
μάλιστα ταῦτα τὰ κυριώτερα πεποίηκε ϑανάτου ξωῆς καὶ ὁγεί- 
ας᾿ καὶ ϑανάτου μὲν τὸ ξενοτάφιον τοῦ ἁ. Λουκᾶ, ξωῆς δὲ τὰς 
(810) “Μαμίας καὶ τὰ Πιστωρεῖα, ὑγείας δὲ τὸν ξενῶνα τὰ μακα- 
ρίας Εἰρήνης καλούμενον. Οἵ. Η: τρία δὲ ἕκτισε τὰ κυριώτερα᾽ 
ϑάνατον τροφεῖα, ξωὴν τοὺς τρικλίνους τὸν ξενῶνα τὸν Εἰρήνης 
καλούμενον καὶ τὸ πιστωρεῖον. --- ΑΟΜ [πτἰύυτα (ϑρία -- ὑγείαν 
οταϊ τὰ; το] αὰδ 510 ΘΧροὺ Α, (οὐ βιτατον Δ, ΟΜὴ: πλὴν ὃ 
ἔκτισεν εἰς θάνατον τῶν ξένων τοὺς τάφους, ξωὴν δὲ τοὺς τρι- 
κλίνους τοῦ πιστηρίου (πιστορείου Α. ΟΜ), ὑγείαν δὲ τὰ εἰρήνης 
τὸν ξενῶνα καλούμενον. 

1 ὁ μόδ. νόμ. ἔν] ὁ βόδινος πρῶ’ Α, (οτέατα Θχ ὁ μόδι, δα, 
οἵα. Α,Ο, ὡς τὸν μόδιον τοῦ σίτου εἰς ιι΄ πιπράσκεσϑαι Ἡ, 
ΒΊΤη. μόδις 2 8ὅ--117 'ἰπ οοα. Β (ααθὰ Ββοαυϊυχ 
Τιδυα Ὁ.) ροβὺ 182 Ἰοοδῃθῦ 4 καὶ τοὺς τρικλ.--- Λουκᾶ οτα. 
Ησ καὶ τοὺς τρ.] ἐπὶ τοῦ τρικλίνου αὐτὸν τὸν ναὸν 
ΑΟ τοῦ ἁ. Λουκᾶ οι. ΑὉ 8 βάρος 6Β, βάρη ΗΑ,, κου- 
φισμὸν Α,, κουφισμοὺς Ο, κουφισμάτων 2 ἐξέκοψεν) οἵ. 
Ῥ. 210, 12 86 ---88.. ΑΟΜ, 0Η8Β 14 διὰ --- χρησμὸν] 
᾿ 212 ἢπ0 οδρὶθΒ: διὰ τὸ τὴν ὁπτασίαν τῆς βασιλείας ἐκεῖσε 
δεῖν 

μι 
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ἐκεῖσε τὸν χρησμὸν ἀνήγειρεν μείξονα καὶ ἐκαλλώπισεν καὶ 
ἐπεκύρωσεν κτήματα πολλά. 

87 (θά, ξδ). Τὰ δὲ Στουδίου ἔκτισεν Στούδιος πα- 451-41 

τρίκιος ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ “έοντος Μακέλλη καὶ κτήματα 

5 πολλὰ προσεκύρωσεν καὶ μοναχοὺς χιλίους πεποίηκεν. 
88 (180, ρη). Τὴν δὲ καλουμένην Αἰμιλιανοῦ πόρ- 

ταν (πλησίον ἦν τοῦ ἁγίου Αἰμιλιανοῦ καὶ ἐκαλεῖτο 
οὕτως᾽ ὑπῆρχεν δὲ εὐκτήριον μικρόν᾽ ὅτε δὲ ἤχϑη τοῦ 
ἹΜΜωσέως ἡ ῥάβδος, ἐδέξατο αὐτὴν πεζὸς ὃ μέγας Κων- Ἐ 10 

10 σταντῖνος καὶ ἔϑηκεν ἐκεῖ" καὶ ἀνήγειρεν ἐκεῖσε ναὸν τῆς 
ϑεοτόκου καὶ οὕτως ὠνομάσϑη ὃ τόπος Ῥάβδος. ᾿Δνήγειρεν 
δὲ καὶ τὸν ἅγιον Αἰμιλιανὸν μέγαν, καὶ εἶϑ' οὕτως ἔφερεν 
τὴν ἁγίαν ῥάβδον ἐν τῷ παλατίῳ. 

89 (256, σξβ΄). Ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ μεγάλου Θεοδο- 319-ϑι 
16 δοσίου ἤχϑη ἐλέφας μικρὸς ἀπὸ Ἰνδίας καὶ ἐκεῖσε ἔτρεφον 

αὐτὸν εἰς τὰ οἰκήματα᾽ καὶ ἱππικοῦ γενομένου ἔφερον 
αὐτόν. Ἔν δὲ τῷ Μιλίῳ ἐρχόμενος, ἔκρουσεν αὐτὸν τραπε- 
ξίτης τις μετὰ στυρακίου μετριάξων᾽ μετὰ δὲ χρόνους 
δέκα ἀνατραφεὶς καὶ πάλιν διερχόμενος ἐν τῷ ἱππικῷ 

80 ἐμνήσϑη τοῦ δώσαντο: αὐτόν᾽ καὶ ἰδὼν αὐτὸν καϑεζόμενον 

. 1 τὸν περὶ τῆς βασιλείας χρησμὸν Β μείξονα Ἡ, οτὰ. 4.0 
(ἐπλάτυνε Β)Ὶ ὃ πρῶτον μοναχοὺς ἐποίησεν Ὁ (οτἴπτα ΘΧ α μο- 

τ 
ναχούρ) 6 Τὴν δὲ --- 1 Αἰμιλ.) Ἢ δὲ καλ. τοῦ αἷμ. πορ τοῦ 
ἁγίου αἷμ. ἦν Η, Ἡ καλ. τοῦ ἁγίου αἷμ. πόρτα ἐκ τοῦ ὀνόματος 
τοῦ ἁγίου ἐκλήϑη Β: Τὴν δὲ καλ. αἷμ. πόρταν καὶ τὸν ἄ. αἰμιλι- 
ανόν ΑΟΟΌ; ἰπἰοχρο]ανῦ Ἰοσασα ϑ. 71 καὶ ἐκαλ. οὕτως οι. Ὁ 

8 ὑπῆῇρχε δὲ εὐκτ. μικρόν! εἰ καὶ μικρὸς ἦν ΑΟ. δὲ ροϑὺ 
ὅτε οτα. ὦ 9 πεζὸς οτχι. οὗ ἐκεῖσε εἰς τὴν πόρταν ἱπβογυηῦ ΑΘ 

10 ἔϑηκεν] ἐτέθη 11 καὶ οὕτως---.Ῥάβδος οτὰ. Η 
89. ΑΟΜ, 556 Β 16 ἀπὸ ᾿Ινδίας οτα. Τ ΑΟ,, Ῥγὸ 818 ἐν τῇ 
πόλει Ο 16 εἴς τινα οἷκ. Ο, ὕχο δὶ8 παρὰ τῷ βασιλεῖ α 

ἔφερον Η, ἤφερεν 2, ἔφερεν 16]}., ἔφερεν ὁ βασιλεὺς αὐτὸν 
εἰς τὸ ἱπποδρόμιον 5 17 μιλίῳ] παλατίῳ ὦ τραπεξ.] καταλ- 
λάκτης ΗΕ (ἔπαισεν μετὰ ῥάβδου σφοδρῶς ΟἹ 18 στοαακίον ἃ 

20 δώσαντος 3, ϑήξαντος Ἀ;.. τύψαντος τῶν. 
ϑοσίρέοζθε Οτίρ. Οομδίδης. 11. ὃ 
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καὶ βρυχησάμενος δέδωκεν καὶ ἔσχισεν αὐτὸν μέσον τοῦ 
Μιλίου. 

90 (179, ο.7ὴ. Τὰ δὲ Κλαυδίου οἶκος ἦν Κλαυδίου 

416-4τι πατρικέου καὶ κυαίστορος ἐν τοῖς χρόνοις Βασιλίσκου τοῦ 

βασιλέως" καὶ παλάτια ἀνήγειρεν ἐκεῖσε. 
ΒΙ1Ι04 9], Τὸν δὲ λιμένα τὸν Ἐλευϑερίου ὃ μέγας Κων- 

σταντῖνος ἔκτισεν, ὅτε καὶ τὴν πόλιν ἔπτισεν᾽ παρίστατο 
δὲ εἰς τὸ κτίσμα ᾿Ελευϑέριος πατρίκιος. Ἵστατο δ᾽ εἰς τὸν 
λιμένα. στήλη μαρμάρινος ᾿Ελευϑερίου φέρουσα πτύον καὶ 

819-898 ξξακάνϑηλον᾽ ὁ δὲ Θεοδόσιος χύσας τὸν χοῦν ἐκεῖ τοῦ 

κτισθέντος κίονος τοῦ Ταύρου κατέχωσεν τὸν λιμένα. 
Β1058. 992 (212, σιδ). Τὰ δὲ Κανικλείου οἶκος ἦν Θεο- 

κτίστου μαγίστρου καὶ ἐπὶ τοῦ κανικλείου, τοῦ σφαγέντος 
845-861 εἰς τὰ Σκῦλα παρὰ Βάρδα Καίσαρος, τοῦ ϑείου Μιχαήλ. 

Βι04 98 (178, 952. Τὸν δὲ ἅγιον Παντελεήμονα ἔκτισεν 
ρ1-666 Θεοδώρα “Αὐγούστη, ἡ γυνὴ ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου᾽ 

ὁπόταν δὲ ἦλθεν ἀπὸ Παφλαγονίας, ἐκεῖσε ἔκειτο. ἐν τῷ 
ἐμβόλω ὡς πένης καὶ ἔνηϑεν ἔρια καὶ ἐπώλει αὐτὰ καὶ 
οὕτως ἔζη. Μετὰ δὲ τὸ βασιλεῦσαι αὐτὴν ἔκτισεν τὸν 
ναόν. 

1 δέδωκε) ἔκρουσε (4, ἔκρουσε μετὰ τοῦ ὀδόντος αὐτοῦ καὶ 
ἔσχισεν εἰς μέσον τὸν ἄνϑρωπον ἃ μέσον] μέχρι ὦ 2 Τὴ 
ἤμπα δάᾶιὺ α καὶ ἐθαύμασαν (810) πᾶς τὸ φύσει μνησίκακον τοῦ 
ϑηρίου 90. ΑΟΜ, 5ηΒ 91. Α. 558Β (ὰ ΗΒ ροβὺ 92 
Ῥοβιδυχ) 8 ἽἼστατο---11 λιμένα οτα. 9 πτύον τῆ χειρὶ 
ἑξακάνϑηλον Β, πτύον καὶ κόφινον Ἡ;: ἀθὁ βὶρηῃϊβοδίϊοηθ νοο]Β 
ἑξακάνϑηλον νἱὰθ ΠροΙΒκίατη δὰ (οπβὺ. Ῥογρὰ. οϑοσ. 462, 19 

10 ὁ δὲ βασ. Θεοῦ. ὁ μικρὸς Β χοῦν] ἀναχωματισμὸν Β 
11 τοῦ Ταύρου οτὰ. ἀ, καϑὼς προείπομεν δα α: ἢ (οἴ. 11 68) 

ἐν αὐτῷ κατέχωσε καὶ ἠφάνισε τὸν λιμένα πλακωτὸν ὄντα κάτω- 
εν καὶ βαϑύτατον Β, κατέχωσεν αὐτήν Η 92---9ὅ. ΑΟΜ, 
ΨΗ8Β 18 ἐπὶ τοῦ οὐ. 75Φ8Β 14 εἰς τὰ κοῖλα τοῦ ἱππο- 
δρομίου ΗΒ ϑείου αὐτοῦ ΟΝ 16 γροβὺ Παντ. δαάϊὺ Η: 
τοῦ Ναρσῆ 11 ὁπ. δὲ] ὅτε γὰρ ΑΟ, διότι ὅτε ΗἨΒ πεφλα- 
γονίας ἢ 18 πένησσα ἢ 19 οὔτ. ἔξη] ἐκ τοῦ τιμήματος 
αὐτοῦ διεωκεῖτο Ἡ ἔχτισε τὴν πενιχρὰν ἐκείνην οἰκίαν εἰς 
ψαων 

20 
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94 (180. ρα). Τὰ δὲ Νααρσοῦ οἶκος ἦν Ναρσοῦ 
πατρικίου καὶ πραιποσίτου εὐνούχου ἐν τοῖς γρόνοις 566-518 
᾿Ιουστίνου καὶ Σοφίας. Τὸν δὲ ξενῶνα καὶ τὸ γηροκομεῖον 
καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐκεῖνος ἀνήγειρεν μέχρι τοῦ Ὄξυ- 

ᾷ βαφείου. 

θ9ῦ (180, ρα). Τῶν δὲ ἁγίων Πρόβου, Ταράχου καὶ 
᾿Ανδρονίκου ναὸν ὁ αὐτὸς Ναρσῆς ἀνήγειρεν. 

96 (181, 9οβὴ. Ὅτι τὰ ᾿Δμαντίου καλούμενα οἶκος ἦν Β 106 
᾿Δμαντίου παρακοιμωμένου ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ 4ἁικόρου᾽ 491-818 

10 κἀκεῖνος ἔκτισεν τὸν ἅγιον Θωμᾶν ἐμπρησϑέντος δέ, “έων 886-91: 
ὁ υἱὸς Βασιλείου ἀνεκαίνισεν αὐτόν. 

9ο17 (ὅ7, νη. Τὰ δὲ Πέτρου οἶκος ἦν Πέτρου πατρι- 
κίου ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου, ὅστις ἀνήγειρεν τὴν 591-565 
ἐκκλησίαν καὶ τὸ γηροκομεῖον. 

1δ 98 (228, σκζ΄) Τὴν μονὴν τοῦ Μαρτινάκη ἀνήγειρεν 
Μαρτινάκης πατρίκιος ὃ ϑεῖος τῆς ἁγίας Θεοφανοῦς ἐν 
τοῖς χρόνοις Βασιλείου καὶ Μιχαήλ. 849-.888 

99. Ὁ δὲ Πρόβος ὁ πατρίκιος ἀνήγειρεν τὸν ναὸν 
τοῦ Προδρόμου καὶ παλάτια ἔκτισεν ἐκεῖσε ϑαυμαστὰ πάνυ. 

1 Τὰ δὲ ναρσὸν οἷκος ἣν ναρσὶ 7, Ἦν δὲ ἐκεῖσε οἶκος 
κτλ. Η (οὗ ». 8348 1. 1ὅ δρῃΡ. οτῇῦ.) 8 ᾿Ιουστίνου κτλ. ἰουσ- 
τίνου καὶ σοφίας τοῦ ἁγίου ξεύγους Β: ἸηὐοΓροϊανὶῦ Ἰοσῦχα 
᾿μδιλ ϑοὶὰβ (Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγ. καὶ μετετέϑη εἰς ξενῶνα 
κτλ.) ἀ« καὶ τὴν ἐκκλ. οτα. Η, καὶ τὴν ἐκκλ. --- Ὀξυβ. οτα. Β 
καὶ τὰ μέχρι (, καὶ μέχρι Η οἰκοβαφείου Ἡ 6 Ταράχου 
καὶ Ἀνδρονίκου οἴη. ἃ 96. ΑΟΜ. ΗΒ 8 Ὁ δὲ ἅ. ϑωμᾶς 
ὁ τὰ ἄμ. κτλ. Η, Τὸν ὥ. Θωμᾶν (τὰ Ἂμ. ογ.)Β ἀμάντου ΑὉ 
(αἰτοαῦθ ]ος0) 9 μαγίστρου τινὸς ἀμάντου Ὦ 10 ὕστερον 
δὲ πυρποληϑέντα ὁ υἱὺς βασίλειος ἀνήγειρεν Η,... Μέων ὃ σοφὸς 
ὁ υἱὸς βασιλέως τοῦ μακεδόνος ἀνήγειρεν Β 97. 98. ΑΟΝ, 
788Β 18 ἐπὶ 1, ἐν τοῖς χρόνοις τρ}]. ἰουστίνου Α), ἰουστι- 
νιανοῦ ΟῊΒ ὅὄὔστις κτλ.] καὶ καταλύσας τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀν- 
ἡγ. κτλ. Η, καὶ μετεποιήϑη εἰς κτλ. Β 16 μαρτινακίου Ὁ, 
μαρτινάκου ΗΒ 16 μαρτιψάκιος (, μαρκινάκις “ 17 ἐπὶ τοῦ 
βασιλέως Μιχαὴλ τοῦ μεϑυστοῦ καὶ Βασ. Μακεδόνος Β. βασι- 
λείου καί. ΗΠ 99. Α,,.0 ΗΒ 18 Τὸν Πρόδοομον τὰ ῳάβθων 
χτλ. Β 19 καὶ τὸ παλάτιον ἔκτισεν θαυμαστὸν καὶ πὰνο δοῦλον Ἐ. 

ῸΝ 
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100 (44, με΄. Τὰ δὲ λεγόμενα τοῦ Τοξαρᾶ, οἷκος ἦν 
861] 1οξαρᾶ μαγκλαβίτου τοῦ ἀνελόντος Μιχαὴλ τὸν βασιλέα 

εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. 

101 (015 'ἰπ ΟΜ: οὐ 50, να΄ οὐ 140, ρξϑ.). Τὸ Κου- 

ρατωρίκιον ἐκτέσϑη ἐν τοῖς χρόνοις Βηρίνης τῆς γυναικὸρε κ 
451-44 τοῦ “εωμακέλλη᾽ καὶ ὃ κουράτωρ ἀνήγειρεν καὶ παρέστη- 

κεν αὐτὸ εἰς ὁμοίωμα τοῦ τάφου τοῦ Κυρίου. 

595-606 109 (49, ν). Τὰ ΔδΔιακονίσσης ἔκτισεν Κυριακὸς 
884-604 πατριάρχης ἐν τοῖς χρόνοις Μαυρικίου βασιλέως τοῦ συν- 

τέκνου αὐτοῦ" ἐπεκλήϑη δὲ οὕτως ὃ τόπος, ὅτι ὃ πατριάρχης 10 
διάκονος ὧν ἐκεῖσε ᾧκει᾽ ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ αὐτοῦ 
πατριάρχου ἐκεῖσε ἦν διακόνισσα. 

Β1ι06 108 (188, ρξζ). Τὴν δὲ ἁγίαν ᾿Δναστασίαν τὴν 
491-815 Φαρμακολύτριαν ἀνήγειρεν ᾿Αναστάσιος ὃ Δίκορος" πρότερον 

γὰρ ἦν πατρικίου οἷκός τινος Φαρμακᾶ λεγομένου. 15 

104 (189, ρξη). Τὸ δὲ λεγόμενον Διμακέλιν ἐκλήϑη 
451-44 οὕτως, ὅτι ἐκεῖ ὃ Δέων ὁ βασιλεὺς ὃ μέγας κρέατα ἐπώλει" 

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἔπλεκε τὰς χόρδας. 

100. 101. ΑΟΜ, 7288 1 ἐκεῖ ροβὺ ἦν ᾿πβουῖῦ ἃ 
2 μαγγλαβίτου Α. 7}23, μαγκλ. Δ,0Β, μαγὰλ. Μ ροβὺ ἀνελθόντος 
(810) ᾿πβουῦ Β κατ᾽ ἐπιτροπὴν τοῦ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος 
4 Τὰ δὲ κουρατωρίκια Μ, τὰ δὲ κουράτορος ΑΟῊΒ ὃὅ Βηρ. 
εἰρήνης Α, 6 ὁ κουράτωρ αὐτῆς Οὐ (αἸΐοτο 1060), ὁ κ. αὐτοῦ 
ΑΟ. (φσίογο 1060), ὁ κ. αὐτῶν Μ ἀνήγειρεν καὶ οἵη. 608. 
Ῥτδοίοσ ὦ παρέστηκεν ὅ, παρίστατο ΑΟῊΒ 1 αὐτὸ οτὰ. 
ΑΟ, τὸν ναόν Ἡ: παρίστατο δὲ κουράτωρ ὁ ἄνϑρωπος αὐτοῦ Β; 
Ἰοοῦχα ἱπὐθυροϊανιὺ διὰ. 102 --104. ΑΟΜ,. 50ΗΠὀ6Β 10 ὅτι 
οἵα. ὁ 14 φαρμακολύτρ(ον) Η. ἀναστ. ὁ διάκον 5 1 φαρ- 
μάκου Α,, φαρμακοῦ Η, φαρμακᾶ Α,0, φαρκοῦ 0 Ν 16 δι- 
μακέλιν Α, Ο, διμακέλει ὅ, διμακέλιον Μ: λέωμακέλλ(ιν) ΗΑ Α, 

171 ἐκεῖ οἵη. ὁ μέγας] ὁ μακέλης ὃς ἑρμηνεύεται σφα- 
γεύς δααϊύ Ἡ, πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι 848. α 18 ἔπλεκε)] ἔκλω- 
εϑν Α,, 80]08 χορδάς Ας.,Η, χορδία ΑΜ, κόρδας Α,, χόρδας 

1}α ἤπο «ααϊῖ ἐκ τούτου οὖν ἐκλήθη ὁ τόπος οὕτως Ὁ, καὶ 
ἐν τούτον ἐχληήϑη λεομακέλιον Μ 
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106 (197. ρᾳ9.. Τὰ δὲ Φλωρεντίου οἷκος ἦν Φλω- 
ρθεντίου πατρικίου ἐν τοῖς χρόνοις ᾿ρκαδίου βασιλέως καὶ 8968--ἀ! 
τελευτῶν ἐποίησεν τὸν οἶκον αὐτοῦ γηροκομεῖον. 

106 (1832, ροβ΄). Τὰ δὲ ᾿ἀνϑημίου οἷκος ἦν ᾿νϑη- 
5 μέου μαγίστρου ἐν τοῖς χρόνοις Μαρκιανοῦ τοῦ βασιλέως᾽ 450-ἀ! 
ὃν καὶ ἔστεψεν ἐν τῇ πόλει δεδωκὼς αὐτῷ τὴν ἐκ τῆς 
πρώτης αὐτοῦ γυναικὸς ϑυγατέρα καὶ ἀπέστειλεν εἰς Ῥώ- 

μὴν βασιλέα. Ἐκεῖσε γὰρ καὶ γηροκομεῖον καὶ ναὸν ἀν- 
ήγειρεν τὸν αὐτοῦ οἶκον καὶ λοῦμα. 

ι᾽ι᾽.ῥ 107 (144, ρος. Τὰ δὲ λεγομένα τῆς Σπουδῆς τὴν 
μονήν᾽ ᾿ἄννα ἡ δέσποινα ἡ γυνὴ “έοντος τοῦ Συρο- 1ι1-ἴἰ 
γενοῦς στρεφομένη ἀπὸ Βλαχέρνας οὖσα ἔγκυος εἰς τὸν και- 

ρὸν τοῦ τεκεῖν αὐτὴν εἰς οἷκόν τινος πρωτοσπαϑαρίου 
καταβᾶσα ἔτεκεν καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τὸν οἷκον μονὴν καὶ 

15 ἐπωνόμασεν Σπουδῆς διὰ τὸ κατεπείγειν αὐτὴν ἐκεῖσε ὃ 
τοκετὸς καὶ μὴ φϑάσαι εἰς τὸ παλάτιον. Ἢ αὐτὴ δέσποινα 
ἔκτισεν καὶ τὰ άννης. | 

108 (146, ροζ). Τὰ δὲ Σευήρου" Σευῆρος, πατρί- Βὶ 10 
κιος καὶ ἀδελφοποιητὸὲ Κώνστα βασιλέως τοῦ ἔγγονος 648-Ὁ 

40 Ἡρακλείου τοῦ ἀναιρεϑέντος ἐν τῷ βαλανείῳ εἰς Σικελίαν, 

10ῦὅ. ΑΟΜ, ΗΒ 2 πατρικίου καὶ δουκὸς ᾿Αντιοψείας Β 
106---110. ΑΟΜ, 5ΗΒ. [ΠΗ ο. 106 ροβὺ 107 ροπΙιίυγ 

4 ἴῃ ΟΜ ρσϑδοιηιύυσ περὶ τῶν ᾿νϑ. πλησίον τοῦ Κύρου. 
ἀνθημίου (αἴτοαὰο Ἰο60ὴ) {, ἀνϑίμου ΒΑς. ἀνϑεμίου Δ. ΜΗ, 
ἰτᾶαυθ ἔοστηδ οοουχτιϊῦ δρᾶ Βοχὶρίογοβ, νυν. Β. Ζ. ΧΙ 449 βαᾳ. 
6 ἡ πόλις Η τις ἐκ πρότης τοῦ γυναικὸς ϑυγατέραν 1 
1 καὶ ἀπέστ.---λοῦμα οτὰ. Ο 8 ὁ αὐτὸς δὲ ἀνθέμιος ἔκτισε τὸν 
οἶκον αὐτοῦ ναὸν καὶ γηρ. ἀνήγ. καὶ λοῦμα Η γηροκομία ὦ 

ναὸν αὐτὸ 4 9 τὸ λοῦμα 08 10 σπουδινῆς Ας 
11 τὴν μονὴν---δέσπ.)] ἡ μονὴ Ἄννα ἡ ὃ. ταύτην ἀνήγειρεν Ο 
(τὴν μονὴν τὰ Σπουδῆς ἄννα ... ἔκτισεν... στρεφ. γὰρ κτλ. Η, 
ϑηω. ΒῚ τοῦ οι. ἡ. 192 βλαχέρνας Α.,, βλαχερνῶν τρ]]. 
16 αὐτὴν καὶ ἐπισπεύδειν Ηῇ ἐκεῖσε οτὴ. 16 τὸν 
τοκετὸν οοαα. ργδοίοσ Α, καὶ μὴ -- παλ. οτα. ὦ 17 τὴν 
μονὴν τὰ Ἄννης Β 18 Τὰ δὲ Σεβ. οὐ. ΑΟ. ὁ πατρ. Α 
19 ροβὺ πατρ. ἱπβοσὶὑ ἔκτισεν Η͂ κωνσταντίνου ΑΟΜΗ͂ 
ἐγγόνον ΑΟΗ 20 εἰς Σικ συκεας «οὐδ. Ὀτοεχον ἃ 
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ἔκτισεν αὐτὸς τὸ γηροκομεῖον διότι οἶκος αὐτοῦ ἦν᾽ καὶ 
ναὸν ἤγειρεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, διότι μετὰ τὸ σφαγῆναι ἐν Σικε- 
λίᾳ τὸν βασιλέα ἐκεῖνος παρέλαβεν τὸν στόλον τὸν ἱῬωμαΐ- 
κὸν καὶ ἀνῆλθεν ἕως τὸν Φοίνικα. 

109 (188, ρ0γ.). Τὰ δὲ Γαϊνὰ οἷκος ἦν Γαϊνᾶ πατρι- 
κίου τοῦ τυραννήσαντος εἰς τὰ Θρᾳκῷα μέρη ἐν τοῖς 

956-408 χρόνοις ᾿““ρκαδίου καὶ σφαγέντος ἐκεῖσε. 
110 (188, ρογ). Τὰ δὲ Εὐσεβίου Εὐσέβιος πατρί- 

566-518 κίος ἔκτισεν ἐν τοῖς χρόνοις ᾿Ιουστίνου καὶ Σοφίας τῆς 
“οωβῆς καὶ εὐσεβεστάτης. 

111 (118, ον). Τὰ δὲ Κύρου τὴν ϑεοτόκον ἔκτισεν 
Κῦρος πατρίκιος καὶ ἔπαρχος ὁ παριστάμενος τὸ χερσαῖον 

108-460 τεῖχος τὸ κτίσμα ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, βάλλοντες 

φωνὴν οἱ δῆμοι, ὅτι “Κῦρος εἰς ἄλλο νικήσει καὶ προκόψει.᾽ἢ 
Καὶ φϑονηϑείς, ἐποίησεν αὐτὸν ὃ βασιλεὺς μητροπολίτην 
εἰς Σμύρνην. 

112 (182, ργ). Τὸ δὲ Χρυσοκάμαρον᾽ ὄπισϑεν τοῦ 

108 1. 1 8.αα. Β: ἀλλὰ καὶ ναὸν ἀνήγειρεν ζἡ γυνὴ αὐτοῦ, 
ἐνταῦϑα ἔχουσα τὸν οἶκον αὐτῆς διότι τοῦ εὑρεϑέντος βασι- 
λέως ἐν Σικελίᾳ ἀναιρεθέντος ὁ ἀνὴρ αὐτῆς Σεβῆρος παρέλαβε 
τὸν Ῥωμαϊκὸν στόλον καὶ ἀνῆλθεν ἕως τοῦ καλουμένου Φοί- 
νικος. 

1 ἔκτισε δὲ Ο, ο΄. Η αὐτὸς τὸ γηρ. ἡ (ὡσαύτως καὶ τὸ 
γηρ. Η), αὐτὸ γηροκ.ι αὶ 2. ἤγειρεν ο΄. ἃ στραφῆναι 
8 παρέλαβεν .... καὶ] ἐπάρας ΑΟ 4 ἕως τοῦ φοίνικος 

ὅ γάινα τιΐγοαπ ]ο00 ὦ, γαϊνᾶ Η 10 τοῦ εὐσεβεστάτου 
ξεύγους Ἰαύθγρο]. ϑηηῦ. (οἴ. Β ἴῃ ΠΙ 94) 111. ΑΟΜ, 586 

12 ὃς καὶ τὸ χερσαῖον τεῖχος ὅτε ἐκτίξετο παρὰ τῶν δύο 
μερῶν παρίστατο καὶ ὑπὸ τῶν δημοτῶν ἀγαπηϑεὶς ἦν ὅτε καὶ 
φωνῇ μεγάλῃ εἶπον κτλ. α εἰς τὸ χερσ. κτλ  ΑΟ τοῦ χερσαίου 
τείχους τὸ κτίσμα Η 18 τὸ χτίσμα οω. ΑὉ 14 Κῦρος 
κτλ) Κωνσταντῖνος ἔκτισε, Κῦρος ἀνηνέωσε Ἐ, οἷ, οΏγτΟΙ. 
ῬΆΒΟΒ. Ρ. ὅ88, 18 16 γοϑὺ βασ. δα α1 Ε σὺν τῷ πατριάρχῃ 
πα τῷ δήμω μμητρ.] ἐπίσκοπος (γέγονεν) Η 1159. 1198. 
ΑΘ σῈ8Β 171 Εἰς δὲ τὸ χορ. κτλ. ΔῸ ὄπιϑεν ὃ 

μι 



σι 
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Μυρελαίου ξώδιον ἵστατο χρυσοῦν. ἐξ οὗ καὶ ἐκλήϑη 
Χρυσοκάμαρον᾽ παρὰ δὲ κλεπτῶν ἐν τοῖς χρόνοις Βάρδα 
Καίσαρος ἐκλάπη. 

843-866 

1128 (141, ρο)ὴ. Εἰς τὸ Χριστοκάμαρον δὲ ἦν ὃ Β 108 
Χριστὸς ἱστορισμένος πλησίον τοῦ ἁγίου ᾿Δκακίου, ὅπου 
ἐστὶν τοῦ Μουσελὲ ὃ οἶκος" καὶ διὰ τοῦτο ἐλέγετο οὕτως. 

118. Τὰ δὲ δύο Μυρέλαια᾽ μύρα ἔρρεε καὶ ἰάματα 
πολλὰ ἐκεῖσε ἐγένοντο καὶ μέχρι τοῦ νῦν. 

114 (417, μη). Τὸ δὲ ᾿Δνεμοδοῦριν τὸ χαλκοῦν ἐστη- 
λώϑη παρὰ Ἡλμοδώρου τοῦ δυσσεβοῦς ἐν τοῖς χρόνοις 
“Μέοντος τοῦ Συρογενοῦς,. καϑώς εἰσιν ἐστηλωμένοι οἱ ιβ΄ 

ἄνεμοι. Τὰ δὲ τέσσαρα χαλκουργεύματα τὰ μεγάλα ἤχϑησαν 
ἀπὸ τοῦ Δυρραχίου" εἶχεν δὲ αὐτὰ γυνὴ εἰς προῖκα αὐτῆς 
ἀπὸ ναοῦ τινος᾽ μετὰ πολλῆς δὲ ἐπιστήμης καὶ ἀστρονο- 
μίας τοῦτο ἐποίησεν. 

11ὅ (111) Τὸν δὲ ἅγιον Προκόπιον, ὡς εἴρηται, 
τὴν Χελῶνα, καὶ τὸν ἅγιον Μητροφάνην ἔκτισεν ὃ μέγας 
Κωνσταντῖνος. 

116 (111). Τὸν δὲ ἅγιον ᾿ἀκάκιον τὴν Καρέαν 

8 Καίσαρος] τοῦ ϑείου μιχαήλ δΔἀὰ. ἃ, ΟΗ 4 γρυσοκάμ. 
ΑΗ ἦν--θ οἶκος] ἦν ὁ οἶκος τοῦ μουσελὲ" ἦν δὲ καὶ ὁ Χρ. 
ἱστορ. πλ. τοῦ ἁγ. ἀκ. ( ὅ ἑστορισμένος μέγα πᾶ. 3, εἰκονισ- 
μένος Η 6 μουλαὶ ὁ 118. Α, 958ΕΒ 1 Εἰς δὲ τὰ β' 
μυρ. κτλ. ΗΒ μύρα ἔρρεε καὶ οχῃ. ἀ, ἔρρεε οτῃ. 7, ἔρρεον Β 

8 καὶ μέχρι τοῦ νῦν οτα. οοαά. ργδοῖοΣ ὁ [ἶπ πο δᾶὰαὶῦ 
ἀπὸ τῆς ϑεοτόκου καὶ διὰ τοῦτο ἐκλήϑησαν Β 114. ΑΟΝ, 
ΨἠΗ 6Β 9 ἀνεμοδούλιν ΑΔ, Ε, ἀνεμοδούλιον Ε ΜΗ, ἀνεμοδοῦ- 
λον Ὦ, ἀνεμοδούριν Δ, τὸ χαλκοῦν οἵα. ΑΟΘα 10 δυσ- 
σεβοῦς] εὐσεβοῦς Α,, ἀστρονόμου ἃ 11 καϑὼὺς] ὃς Ο, καϑὰ Α,, 
καϑὸ Ας, ἐν ὦ α εἰσὶν κτλ.] καὶ ἐστήλωσε τοὺς ιβ΄ ἀνέμους ΑὉ 

12 χαλκουργήματα 4,3 αὖ 18 δῃΐε δυρραχίου Ἰηβοταπῦ κάστ- 
ρου ἀἴη δοραχίου 26, διραχίου Α, χήρα γυνή ΔΟ 
14 ἀπὸ ναοῦ τινος οΩ. Ηὰ 11ὅ. ΑΟ,.. Οὗ 18 [6 ὡς 
εἶρ. οἵα. Ο (οὗ. Π18) 11 γχελώναν Α,0, χελόνην 5 116. ΑΟ, 
ΨΒ 19 κκαραν τὸν ἐν τῇ βασιλικῇ πόρτῃ Ἐ,, τὸν Χαρέαν 
Τιδτα. ὁ σοπΐθοῖ.; δὴ Καρύαν), οἷ. ΣΘορῦκ.. Ὁ δὰ ὅθ δὶ. 

111-,411 



954 ΠΑΤΡῚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΔΈΕΩΣ ΠΙ. 

δ 

ρ66-δ88 ἔχτισεν ὁ ἀδελφὸς Ναρσῆ πατρικίου ἐν τοῖς χρόνοις Ἰου-- 
στίνου καὶ Τιβερίου. 

117 (181, ροα. Ὁ δὲ ἅγιος Προκόπιος τὰ Βιγλεν- 
631-δ65 τίας᾽ εἰς τὸν Ταῦρον παλάτια ἦσαν κτισθέντα παρὰ τοῦ 

Β 99 

μεγάλον ᾿ἸἸουστινιανοῦ εἰς τὴν Βιγλεντίαν τὴν ἀδελφὴν 
αὐτοῦ. Ὁ δὲ ναὸς ὑπῆρχεν τῶν παλατίων. Ὑπὸ δὲ ἐμ- 
πρησμοῦ ἀφανισϑέντα ᾿Αντωνῖνα, ἡ γυνὴ Βελισαρίου τοῦ 

μαγίστρου, ἥτις ξωστὴ ἦν Θεοδώρας τῆς γυναικὸς ᾿ἾΙουστι- 
νιανοῦ, καὶ μετὰ τὸ χηρεῦσαι αὐτὴν τὴν κατοικίαν ἐποιή- 
σατο μετὰ τῆς Βιγλεντίας᾽ καὶ συναινέσει αὐτῆς ἀνήγειρεν 
τὸν ἅγιον Προκόπιον. 

118. Τὰ λεγόμενα Πορφφυφοπωλεῖα" τὸ παλαιὸν τὰς 
πορφύρας ἐκεῖσε ἔβαπτον. 

119 (88, ριε΄. Τὸν δὲ ξενῶνα τὰ Σαμψὼν ἔκτισεν 

91-δοῦ ὁ ὅσιος Σαμψὼν προτροπῇ ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου, διότι 
ὁ ὅσιος αὐτὸν ἰάσατο ἐκ τῆς νόσου. 

120 (82, ριςῦ. Τὰ δὲ Εὐβούλου ἐκτίσϑησαν παρὰ 
18-021 Εὐβούλου πατρικίου ἐν τοῖς χρόνοις ᾿Ιουστίνου τοῦ Θρᾳκπός, 

ἐπεὶ οἶκος αὐτοῦ ἦν. 
121 (84, ριζ). Τὰ δὲ ᾿Ισιδώρου" ὃ ᾿Ισίδωρος ἀδελφὸς 

1 ὁ ἀδελφός] ΠΟΙΏΘΗ ῬΓΟΡΣΙ͵η ΘΧΟΙΑ1886 νἹαθίΓ ναρσῇ 
Φ}28, ἀρσίου Α,, γαρισίου Ο. ἀρσενίου Δ, ἰουστ. καὶ προ- 
κοπίας Η 117. ΑΟΜ, 5“Ηη8Β 8 τὰ βιγλέντια ὉΒ 
4 ὁ εἰς τὸν ταῦρον Η εἰς τὸν Τ. ἐκτίσϑη παρὰ ᾽Ἰϊουστ., ὃς 
καὶ ἄλλα πολλὰ αὐτόϑι παλάτια ἔκτισε λόγῳ κτλ. Β ὅ εἰς 
ἥῃ Α,, λόγω βιγλεντίας κτλ. ΗΒ 6 παλατίων] πάντων 1Δ., 

Ἴ 8αα. ἀφανισϑ. κτλ.] ἀφανισϑεὶς νεωστὶ ἀνῳκοδομήϑη: ᾿ἅντ. 
. ξωστὴ ἦ ἦν (οτω. ἣ) .. . συναιν. αὐτῆς φκοδομήϑη ὁ ἅγιος Π ΑΟ 

᾿ἀντωνία Α, ΜΗ 8 ἥτις Β, οῃ. 4.0, ἡ ξωστὴ (οτα. ἡ») Η 
10 συνέσι ὅ 118. Δ,8Β 12 Εἰς δὲ τὸ καλ. πορφυρο- 

πωλεῖον Β 119. ΑἥΟΝ, 5868 14 Ὁ δὲ ἀντικρὺ τῆς 
ἁγίας σοφίας ὕσιος Σ. ἐκτίσϑη κτλ. ἃ, τὰ Σ.] τοῦ Σαμ- 
φψὼν Η 1 προτροπῇ συνεργία 16 ἐκεῖσε γὰρ ἰάϑη ὁ 
βασιλεὺς Ὁ 12 “ὦ, ΑΟΜ, 5Ηη48Β 117 Ὁ ξενὼν τὰ 
εὐούλου Η 18 ἰουστινιανοῦ ὦ ΑΜ, ἰουστινιανοῦ καὶ ἰουστίνου 
πρότερον τοῦ ϑρακός Ε,, ἰουστίνου τ6}]. ϑρακόον 5 20 Τὰ 
σὲ σι οι. 4(( δ ὁ ὅσιος ἰσίδ. Ἡ 

μὦ 
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ἦν τοῦ Εὐβούλου καὶ ἀνήγειρεν τὸν οἶκον αὐτοῦ γηρο- 
πομεῖον καὶ ναόν. 

122 (84, ριζ). Τὸν δὲ ἅγιον Τρύφωνα τὸν ὄντα εἰς Β 10 
τὰ Εὐβούλου ἀνήγειρεν αὐτὸν ᾿Ιουστινιανὸς ὁ μέγας. Τὸν ὅ51-8 

65 δὲ ἅγιον Τρύφωνα τὰ Βασιλίσκου καὶ αὐτὸν ἀνήγειρεν 
μέγαν ναὸν πλησίον τοῦ Βασιλίσκου᾽ καὶ ἐποίησεν αὐτὸν 
κάλλιστον προσκυρώσας ἐν αὐτῷ κινητὰ καὶ ἀκίνητα κτή- 
ματα. 

128 (99, ο1β). Οἱ ἅγιοι ᾿δνάργυροι οἵ ὄντες εἰς τὰ 
10 Βασιλίσχου ἐκτίσϑησαν ὑπὸ ᾿ἸΙουστίνου καὶ Σοφίας. 565--Ὁ 

124 (99, ρλβ΄. Τὰ δὲ Βασιλίσκου οἶκος ἦν πρότερον 
Βασιλίσπου πατρικίου καὶ δρουγγαρίου τῆς βίγλης, τοῦ 
ἀδελφοῦ Βηρίνης᾽ καὶ βασιλεύσας ἐποίησεν τὸν οἷκον αὐτοῦ «τῇ 
παλάτια. 

15 12ὅ (99, ολβ. Τὰ δὲ παλαιὰ παλάτια τῶν Σοφιῶν 
ἀνήγειρεν Μαυρίκιος ὃ βασιλεὺς εἰς ὄνομα ᾿Δἀναστασίας. 582-Ὁ 
τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ, γυναικὸς δὲ Τιβερίου" μετὰ δὲ εἴκοσι 
ὀκτὼ χρόνους Ἡράκλειος ὃ στρατηγὸς πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι 
αὐτὸν τὴν κατοικίαν ἐκεῖσε ἐποιεῖτο, μετὰ τὸ τεϑνάναι τὴν 

320 ᾿Δναστασίαν᾽ πάνυ γὰρ ἐφίλει τὴν αὐτὴν κατοικίαν. Καὶ 

1 γηροκομεῖον καὶ οἵη. ΑΟΒ, εἰς ναὸν καὶ γηρ. Η 
8 Τὸν--- ὁ μέγας ογα. 5 4 Τὸν δὲ ἅ. Τρύφ. τὰ Βασ. καὶ αὐτὸν 
ἀνήγ. μέγα») Ῥγτο Βὶβ καὶ ἕτερον Α ὅ καὶ αὐτὸν --- 10 βασι- 
λίσκου οτα. Ἡ Β (Βοχιοϊοίθ].); οχβίθοηῦ ἰρίίαγ: Τὸν δὲ ὥ. Τρύ- 
φωνὰ εἰς τὰ βασ. ἰουστῖνος καὶ σοφία 198. ΑΟΜ, 5Ηη8. 9 
Βαροὺ: Τὸν δὲ ναὸν τῶν ἁ. ἀναργ. τὸν ὄντα πλ. τὰ βασ. παρὰ 
ἰ. καὶ σ. ἀνηγέρϑη. 124. ΑΟΝ, 12 καὶ δρουγγ. τῆς βίγλης 
οτὰ.), τῆς βίγλης οι. ΗΒ 18 βασιλεύσας] βασιλείου Ας Ὁ Ε Μ, βα- 
σιλίσκου Δ.. (Βηρίνης βασιλίδος Ἐ᾿, οτι. καὶ) 14 τερπνὸν πα- 
λώτιον, ἅπερ ἐκ τοῦ χρόνον ἀφανισϑέντα ὁ τόπος περισώξει 
ἀκμὴν τὴν ἑπωνυμίαν Β 12ὅ -- 1399. ΑΟΜ, 5248 16 γροϑὺ 
Σοφιῶν δαὰαϊ Ε ἅτινα ἦσαν σὺν τῷ λιμένι αὐτῷ ἐν τῷ 
κοντασκελίου 16 μαρκιανὸς ὁ 11 γυναικὸς δὲ] καὶ ΑὉ 

εἴκοσι ὀκτώ] κξ’ Ὁ, γι 18 ὁ στρατηγὸς] στράτωρ (πρωτο- 
στράτωρ Ε τῶν ἄφρων ΑΟΌ.͵ 19 μετὰ δὲ τὸ κτλ. ἡ 20 κατ- 
οἰκίαν] ὁ Φωκᾶς δαὰὶῦ Η; πάνυ γὰρ ἐφίλει αὐτὴν ὁ Φωχᾶς 1ΑΟ; 
Βραῦοῦ Β 
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810 ἐκεῖσε ἀπεκαλύφϑη τὸ κράτος τῆς βασιλείας" μετὰ δὲ τὸ 
βασιλεῦσαι αὐτὸν ἱστόρησεν τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα καὶ τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ εἰς τὰ τείχη. 

126 (1ὅ, ιὁ7). Τὰ δὲ. παλάτια τοῦ Βουκολέοντος ἐπ- 
408-460 ἄνω τοῦ τείχους παρεξέβαλεν ὁ μικρὸς Θεοδόσιος᾽ ὁ δὲ 
450-451 ΜἹαρκιανὸς ἐποίησεν τὸν τρίέκλινον, καὶ οὗτος καλεῖται 

χρυσοτρίκλινος. 
127 (10, ι45. Τὰ δὲ παλάτια τοῦ Ἱππικοῦ καὶ τοῦ 

Κυαιστορικίου ὃ μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρεν. 
128 (17, ις7). Ἢ δὲ Δάφνη ἐκλήϑη διὰ τὸ ἵστασϑαι 

Β 101 ἐκεῖσε στήλη ὄνομα φέρουσα Ζάφνης᾽ ἀπὸ γὰρ τῆς Ῥώμης 
ἤφεραν αὐτήν᾽ εἰς μαντεῖον γὰρ ἦν ἐκεῖσε᾽ ἀλλὰ καὶ στε- 
φάνους ἀπὸ δάφνης ἐλάμβανον οἱ ἄρχοντες κατὰ τὸν ἸἸανου- 

ἄριον μῆνα. 
129 (18, ιζ2.). Ὁ δὲ Ἱππόδρομος ἐκλήϑη, διότι ἀπὸ 

191-805 τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου ἕως Εἰρήνης τῆς ᾿4ϑηναίας ἐκεῖσε 
κατ᾽ ἰδίαν ἐπὶ ἅρματος ἔτρεχον οἱ βασιλεῖς. 

128, Β 16 ἀϊβογθρϑύ: Ἣ δὲ Ζάφνη ἐκλήϑη διὰ τὸ ἴστασϑαι 
ἐν τῷ τόπῳ στήλην. ἥτις ἦν ἡ μαντικωτάτη 3 ποτὲ δαφνη τοῦ 
ἀπόλλωνος. “Αλλὰ καὶ τύπος ἦν ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ τῇ πρώτῃ 
καλανδῶν ἤγουν τῶν ᾿Ιανουαρίων «(τὸν ἰανουάριον οοα.) λαμ- 
βάνειν τοὺς συγκλητικοὺς δάφνας. 

1928, Οὗ [. γάμβ ἀ6 τηθῃβ. ρ. 68, 18 ΥΥ. 

1 τὸ κράτος τῆς βασ. ΄, περὶ τῆς βασ. αὐτοῦ Οι, τὸ κρατῆσαι 
τῆς βασ. Ἀ, τὸ κρ. τῆς βασ. αὐτοῦ Η θ Μαρκ ἰουστινιανὸς 
Β (εἴ ΙΠ 180) καὶ οὗτος κτλ.] καὶ ἐκαλεῖτο τὸ ὄνομα αὐτοῦ᾽ 
ὁ αὐτὸς ἐποίησε χαὶ τὸν χρουσοτρ. Ἡ, Β᾽τη. Β (οοπίϑιμϊῃ. ΟΌχα 
8 180) ἴῃ ὅπο δααι ἴδω, ῬΘΙΡΘΓΆΤΩ καὶ τὸν “αυσιακὸν 
(οχ ΠῚ 1.80) 9 τοῦ κυαιστορίου τοῦ ἱππικοῦ Ο; τοῦ κυαί- 
στορος ΗΒ 11 στήλην ὄ. φέρουσαν Α,(Η, στήλη ὄ. φέρουσα 
Αι, στήλη φέρον τὲ ὄνομα 7 12 καὶ μαντεῖον ἦν" ἐκεῖσε γὰρ καὶ 
τοὺς στ. τῆς δάφνης κτλ ΑΟῸ 14 ἴ1π Βῃ6 δια 1ὺ Τδιη. παρὰ τοῦ 
δήμου 6Χ Αθοροῃῖοῖβ ΧΙ, 26 (φύλλα αὐτῆς [80. δάφνης] ἐπιδίδον- 
ται τοῖς ἄρχουσι παρὰ τοῦ δήμου τῇ πρώτῃ τοῦ ᾿Ιανουαρίον μη- 
νός) 16 ὁ δὲ ἐν τῷ παλατίῳ ἱππόδρομος Β 11 καϑ- 
“δία» 9 ἐπὶ ἄρμ.] δι’ ἵππων Β τρέχοντες οἱ β. ἐγυμνά- 

ὁόφτο ΗΝ, δ8δ΄πὶ. Β 

15 
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180 (18, εη7) Ὁ δὲ Ἰουστινιανὸς ὁ δινότμητος ἔκτι- 685- 
σεν τὸν Ἰουστινιανὸν τὸν τρίκλινον καὶ τὸν “αυσιακόν. 

181 (19, .ι9). Ἢ δὲ Τύχη τῆς πόλεως ἄγαλμα ἦν 

καὶ ἤχϑη ἀπὸ Ῥώμης ἐπὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου" 
οἴστατο δὲ ἐπάνω τῆς ἀψίδος τοῦ παλατίου. Ὁ δὲ βασιλεὺς 

Μαυρίκιος συνέτριψεν αὐτήν. 689-60 

182 (171, αβ᾽. Ἐκλήϑη δὲ σιδηρᾶ ἡ πόρτα᾽ ἐπὶ 
τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ὃ μέγας κίων ὃ πορφυροῦς τοῦ 
᾿Δἀνηλίου τρεῖς χρόνους ἐποίησεν πλωιζόμενος ἀπὸ Ῥώμης 

1 διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μεγέϑους αὐτοῦ καὶ ἐλθὼν εἰς 
τὰς Σοφίας ἐν τῇ πόρτῃ ϑελόντων αὐτὸν ἐκβαλεῖν ἀπὸ τῶν 
σχιδέων ἐχώσϑη εἰς τὸν αἰγιαλὸν πήχεις τεσσάρεις διὰ τὸ 
εἶναι χαῦνον καὶ ἀλσώδη τὸν τόπον᾽ μέλλοντες δὲ τοῦτον 
ἐκσπάσαν οὐκ ἠδύναντο μετὰ ξύλων, ἀλλὰ μετὰ μοχλῶν 

ι5 σιδηρῶν᾽ καὶ διὰ τοῦτο οὕτως ἐκλήϑη. 
188 (119, ονα). Τὸ δὲ Κοντοσκάλιον ἡ πόρτα ἀπὸ Β 10 

᾿Δγαλλιανοῦ τουρμάρχου, παρισταμένου ὅτε ἐκτίζετο ὁ λιμήν, 
ἔλαβε τὸ ὄνομα᾽ ἐκαλεῖτο δὲ ἐκεῖνος Κοντοσκέλης᾽ καὶ διὰ 

τοῦτο ἐκλήϑη οὕτως. 

Ι,. 8 Οὗ ἄρον. Μοηδοῆ. Ρ. ὅ00, 9 ἀθ Β. 

180. ΑΟΜ, 5Η5 1 ὁ ῥινότμ. οι. ΑΟῊ 2 .ἱἰουστινιάνειον 
Α,., ἰουστινιανοῦ τὸν τρίκλ. Α, λαυσάκωνα Αι, Μ, λαυσια- 
κῶνα Α,, Δαύσακον (, “Μαμψάκονα 2, λαυσιακόν Η 181. 
189, ΑΟΜ, 75σῈΒ 83 ἦν καὶ οι. ΔΑ 4 ἐπὶ: παρὰ ΑΟῊΒ 

Ἢ σιδ. πόρτα ἐκλήϑη ὅτι ἐπὶ κτᾶ. Α 8 ὁ πορφυροῦς] ὁ 
πορφυρὸς , τοῦ φόρου γ6011. 108ᾳ. ἐν τῇ πόρτῃ τῶν σοφιῶν Η 

εἰς τὰ σωφίας ἡ 11 ϑέλων αὐτὸν εὐγαλε] ἀπὸ τῶν σχιδέων 
Α,0, ἀ. τ. σχεδῶν ὅ, ἀ. τ. σχεδιῶν Ἡ, ἐκ τῶν λαῶν Β (8π πλοίων ὃ), 
ἀπὸ τοῦ πλοίου Δ, 12 ἐχώϑη 5 18 ἀμμώδη Α,., τελματώδη Ἡ, 
ἅἃ9 ἀσώδης οορίἰανὶὺ ΒΟΚΚΟΙΣ, ἰλυώδης ΤιἈτΔὉ. 18 μελῶντων 4 

14 ἐκσπάνε ὅ, ἀποσπᾶν ΑΘ ἀλλὰ κτλ.] διὸ καὶ μετὰ 
μοχλῶν σιδηρῶν τοῦτον ἀνέσπασαν Ἡ, διὰ σιδηρῶν μοχλῶν κατ- 
ἐστρωσαν τὴν περὶ τὴν πόρταν ὁδόν Β σιδ. μοχλῶν μεγάλων 
ΑΟ 188. ΑΟΜ, Ηἀα 16 κοντοσκέλιν Α,. κοντοσκάλι Ὁ, 
κοντοσκάλιον ΜΗ6 11 γαλιανοῦ Α,, σγαλλιανοῦ ΗΠ τουρ- 
μάργου οὰ. ΗΟ 18 ἔλαβε τὸ ὄν. οτχα. Ὁ 
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184 (188, ορδ). Τὰ δὲ καλούμενα Ψαρελαίου Μυρέ- 
πάι- τὸ λαιον ἐκαλεῖτο᾽ ὃ δὲ Καβαλλῖνος διερχόμενος ἠρώτησεν 

πατρίκιον τὸν Καμουλιανόν, πῶς κέκληται ἡ μονή᾽ καὶ 

γνωρίσας τῷ βασιλεῖ τὸ ὄνομα τῆς μονῆς, ὁ βασιλεὺς 
ἐκέλευσε καλεῖσϑαι ἔκτοτε τὴν μονὴν τὰ Ψαρελαίου, ἐν- 
υβρίζων τὴν μονήν" καὶ παρευϑὺ ἔφυγον οἷ μοναχοί. 

18 (1θ8, α7. Ὁ χορτοβολὼν εἰς τὸ Βούκινον ἐκκλησία 
ὑπῆρχεν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ᾿Αἀνδρέου, ἣν ἀνήγειρεν Ἰου- 

581-865 στινιανὸς ὁ μέγας ἐκεῖσε βασιλεύων εἰσερχόμενος. Ὁ δὲ 
τά1-τῖς Καβαλλῖνος ἐποίησεν αὐτὸν χορτοβολῶνα. 

186 (184, ρε). Εἰς τὸν Ψωμαϑέα ἴστατο εἴδωλον 
καί τις τῶν εἰδωλολατρῶν ὡς ϑεὸν αὐτὰ ἐσέβετο" ἔλεγον δὲ 
αὐτῷ οἵ φιλόχριστοι, ὅτε τὸ εἴδωλον, ὃ σέβεσαι, ψευμάτινος 
ϑεός ἐστιν. Καὶ ἔλαβεν ὁ τοιοῦτος τόπος τὸ ὄνομα ἐκ τοῦ 

ψεῦμα ϑεός [ἢ ἀπὸ τοῦ ὕψωμα ϑεῖον, διὰ τὸ ἄνωϑεν 
ἴστασϑαι τὸν τίμιον σταυρὸν τοῦ κίονος]. 

ΒΙ1Ι0 4187 (184, ρε). Ἢ δὲ πέμπτη πόρτα ἐκλήϑη διὰ τὸ 
εἶναι κατ ἀριϑμὸν πέμπτην. 

198 (198, σλδ). Ἢ Χαρσίου πόρτα ἐκλήϑη ἐκ τοῦ 

184. 1856. ΑΟΜ, 5“Η8Β 1 ἡ μονὴ ἡ καῖ. ψαρ. Η, ἡ δὲ 
λεγομένη τοῦ ψωρελαίου μονή Β μἐυρόδωνος Η, μυρίδονα Β 

2 ἐκαλεῖτο ἡ μονή Α, πρότερον ἐκαλεῖτο μονὴ οὖσα Ὁ 
ὁ δὲ Καβ. --- 8 μονή οτα.  Ο (Βοχιοϊοῦθ}.) 8 κουμουλιανόν Η 

καὶ μη γνωρίσας 9, τοῦ δὲ μὴ γνωρίσαντος Η, τοῦ δὲ μὴ 
εἰδέναι εἰπόντος αὐτὸς εἰδὼς Β, καὶ γνωρίσας ΑΟ 4 ἀντεῖπεν 
ὁ βασιλεύς, ἵνα ἀκούη ψαρέλαιον ΑΟ ὁ -τὴν μονήν] τοὺς 
μοναχούς ΑΟ, τὴν τῶν μοναχῶν βρῶσιν Η͵ Ἀ ὠ ΤΠ βύκινον 
9 ἐρχόμενος καὶ ἐπευχόμενος Α 186. ΑΟΜ, 7864 6Β 
11 Εἰς δὲ τὴν καλουμένην ψ. ΗΠ ψευμαϑέαν Α,., ψαμαϑὰν (Ὁ, 

ψαμ, Μ, ψαμαϑέαν Η, ψαμάϑιον Δ,. φψωμαϑέα 1, ψωμΐ α 
12 αὐτὸ] αὐτοῦ 18 αὐτῷ] αὐτὸν 2 ὃν Α,. οὐ. 
σέβη οοἀὰ γτγϑοΐῖοσ 7 ψευσμάτινος Α,, ψευματέϊνος ἃ, ΕΜ, ψε- 
ματινός Ὁ, ψευματαίνος 4, ψεσματέϊνος Η, κατὰ ψεῦμα α 
14 καὶ ἐτυμολογήϑη ὁ τόπος οὕτως Ο; ὕτοὸ τόπος δὴ. πόρτα 
Ἰηέθγροὶ. ἐκ τοῦ ψευμαϑέος 1, σοΙτοχὶ; ψαμαϑίας (οτα. ἐκ 
σοῦ) Α,,, ΟἿΆ. 76}. 1δ Φαδα6 ὑπ0]8 1Π0]08], 1ῃ 8010 Η οχβίδηῦ 

7187. ΑΟΜ, ΗΒ. 188.189.ΑΟΜῸ ΡΒ. Ὁ γαρισίου Ο 

10 
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Χαρσίου δευτερεύοντος μέρους Βενέτων [ὅτι αὐτὸς παρ- 

ίστατο ἐκεῖσε, ὅτε ἐκτίξετο]. 

189 (1938, σλδ). Ἡ δὲ ᾿Ξυλόκερκος᾽ διὰ τὸ εὑρεῖν 
πολλὰ ὕδατα τοὺς τεχνίτας καὶ πλημμύραν ὑδάτων, εἰς τὸ 
ϑεμελιῶσαι ἔρριψαν λίϑους καὶ ἐποίησαν παντούρωσιν ξύλων 
πολλῶν. 

140 (194, σλς. ἫἩ δὲ Πολύανδρος διὰ τὸ ἑνωϑῆναι 
ἐκεῖσε ἀμφότερα μέρη τῶν δημοτῶν, ὅτε ἔκτιξον τὰ τείχη 
ἐπὶ τοῦ μικροῦ Θεοδοσίου. 408 - 

141. Τὰ δὲ Γερμανοῦ Γερμανὸς πατρίκιος ὁ ὧν ἐν Β 1] 
« [ 9 Α - ο ’ 4 τοῖς χρόνοις Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Γρατιανοῦ᾽ γέγονεν δὲ 

στρατηγὸς εἰς Πελοπόννησον καὶ ἀνήγειρεν τὸν οἶκον αὐτοῦ 
εἰς λοῦμα. 

964-Ὃ 

142 (282, σλϑὴ. Τὴν δὲ Πηγὴν τὴν ϑεοτόκον Β 1} 
ἔκτισεν ᾿Ιουστινιανὸς ὃ μέγας᾽ ἐξερχόμενος εἰς τὸ κυνη- 
γῆσαι εἰς τὴν Θρᾷκην εἶδεν πλῆϑος λαοῦ ἐξερχομένου ἐκ 
τοῦ ἐκεῖσε ὄντος εὐκτηρίου μικροῦ, ἑνὸς μοναχοῦ καϑ- 
εζομένου᾽ ἠρώτησεν δὲ ὁ βασιλεύς, τί ἐστεν᾽ ὃ δὲ μάγιστρος 

189. Β: ἯἩ Ἐυλόκερκος πόρτα διὰ τοῦτο ἐκλήθη οὕτως, 
ὅτι ἐν τῷ τόπῳ εὑρόντες ὑδάτων βερέντων (βῖ0:3) καὶ μὴ δυνά- 
μενοι ϑήσειν τεῖχος διὰ τὴν πολλὴν πλημμύραν, κέρκους καὶ 
παντουρώματα μετὰ ξύλων ποιήσαντες τεϑείκασι τὸ θεμέλιον. 

1 χαρσίου δ] θτάχα οχα.7 μέρος βενέτουῦϑ Θ'δθ ὑπ018 ᾿πο]υ,, 
ἴῃ 8018 ΗΒ οχϑίδηῦ: Β ᾿ΠΒΌΡΟΥ ἴῃ ἤηθ δα! τὸ χερσαῖον τεῖχος 

8 ξιρόκερκος 7, ξηρόκυρτος Η 4 ὕδατα ἐκεῖσε τοὺς κτλ. Α 
δὶς τὸ θεμέλιον ΔῊ ὃὅ ἔριψεν οὗ ἐποίησεν Ὁ πανδούρω- 

σιν 7, παντουρώσεις ΑΟ, παντουρώματα Η 140. ΑΟΜ,ὁ 
8 ἀμφοτέρων μερῶν 1 τὸν βηνμότῶΩν (810) 1, τῶν δήμων Α, 0, 
ΘΟΙΤΟΧῚ 9 ἐπὶ τοῦ μικροῦ Θεοδοσίου οτὰ. ΑΟ 1: . ΕΒ 
(ἽἩἮΕ [ἌὍΠΒ ρομῖίυσ 141 ᾿ἰπΐοὺῦ 8148 οὐ 149) 10 Τὸ λοῦμα τὰ 
Γερμανοῦ κτλ. Β 11 καὶ Γρ.] βοτρβὶ, καὶ γανψάνου 4, οτὰ. ΗΒ 

12 πολυπόννησον 1412, ΑΟΜ, 5Η.α 14 τὴν ϑεοτό- 
κὸν οἵα. ΑΟ 16 διερχόμενος γὰρ ἀπὸ τοῦ κυνηγίου εἶδεν 
κτῦ. 6 16 εἶδε δὲ Ἢ 11 καὶ ἑνὸς μοναχοῦ ΑΟΗ 
188ᾳ. σερατηγὸς καὶ μάγιστρος Δ ῦ, στροατίηγτῳ ὃ ἡ δὰ 

δῶ1-| 
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Στρατήγιος καὶ φύλαξ τῶν βασιλικῶν χρημάτων εἶπεν 

αὐτῷ, ὅτε ἡ πηγὴ τῶν ἰαμάτων ἐστίν. Τότε ϑαυμάσας ὃ 
βασιλεὺς ὥρισεν καὶ ἔκτισεν αὐτὴν ἐκ τῆς περιττευούσης ὕλης 
τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ὑπὸ σεισμοῦ δὲ συμπτωϑεῖσαν 

191-80) τελείως ἀνήγειρεν αὐτὴν Εἰρήνη ἡ ᾿4ϑηναία σὺν τῷ υἱῷ !: 
αὐτῆς Κωνσταντίνῳ ἐπεὶ πρὸ τῆς Εἰρήνης σξ΄ ἔτη δι- 
ἤλϑον. 

ΒΙ111 148 (280, σλξ). Ἡ δὲ ᾿Αχειροποίητος ἐκτίσϑη παρὰ 
τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου εἰς τὸ καϑέξεσϑαι Αβράμιον 
τὸν μοναχὸν ἐκεῖσε᾽ διὸ καὶ ἐκλήϑη ᾿Αβραμίτης. 

144 (281, σλη. Τὸ δὲ “Ἕβδομον ὃ δρομικὸς ναὸς 
ἐκτίσϑη παρὰ τοῦ μεγάλον Κωνσταντίνου εἰς ὄνομα τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ϑεολόγου. 

14δ (231, σλη). ὋὉ δὲ στρογγυλόστεγος ὁ ἔχων τὰς 
819-895 κόγχας ὠνομάσϑη Πρόδρομος καὶ ἐκτίσϑη παρὰ Θεοδοσίου 

τοῦ μεγάλου, ὅτι ἐν τοῖς χρόνοις αὐτοῦ ἡ ἁγία κεφαλὴ τοῦ 
Προδρόμου εἰσῆλϑεν, καὶ ἐδέξατο αὐτὴν εἰς τὸ “Ἕβδομον ὁ 
βασιλεὺς καὶ ἀπέϑετο εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεολόγου μετὰ 
ΝΝεκταρίου πατριάρχου. Ὁ δὲ μάγιστρος Ῥουφῖνος ἔπεισεν 
τὸν βασιλέα κτίσαι ναὸν τοῦ Προδρόμου εἰς τὸ τεϑῆναι 
τὴν ἁγίαν αὐτοῦ κάραν. 

148, 144. α: Ἡ δὲ ᾿Αχειροποίητος καὶ ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ 
ϑεολόγος τὸ "Ἕβδομον παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Κωνσταντίνου ἐκ- 
τίσϑη πρότερον. ὅϑϊτη. Ἡ. 

ῶ τὰ Ἰάματα 5 8 ὥρισεν καὶ ο,.ΑΟ 4 ὑπὸ --- 7 διῆλϑον 
οὰω. ( συμπτωϑεὶς Α,6, -εἴσαν ἃ, Η, -ὲν Μὴ 6 παρ- 
ἐρρύησαν δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης οἰκοδομῆς ἕως τῆς β΄ χρόνοι σξ΄. 
αὶ (σοξ΄ Β), ἐπεὶ πρότερον σξ΄ χρόνους ἦν οὕτως Α (βῖτι. Μ) 
1418. ΑΟΜ, ΗΒ 10 ἀβραμίτης Α, ἀβραμίτου Α,Ε, ἀβραμίου 

Π, ἀβραμῖ ΜῈ 144. ΑΟΜ, 588ᾳΒ 11 ὁ οπι. 7 
140. 146. ΑΟΜ, 95848ΒἘ 14 στρογγυλὸς στρ. ναὸς Ο 
σῷ)» χκόγχαν Η ὀ 119 Ὁ δὲ κτλ.] εἶτα διὰ τοῦ μαγ. 'Ῥουφ. ἔκτισε 

σὸψ ναὸν τοῦ Ζ2ροδρ. Β ἐποίησεν ὁ Ὁ εἰς τὸλ τοῦ Α΄ 
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146 (220, σκη). Τὰ δὲ Παυλίνου ἐκτίσϑησαν παρὰ. 
Παυλίνου μαγίστρου καὶ φίλου Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ᾽ 408-460 
γνωστὸς γὰρ αὐτῷ ὑπῆρχεν᾽ ἔστιν δὲ προάστειον αὐτοῦ ὁ 
τύπος᾽ καὶ ἀνήγειρεν ναὸν τῶν ἁγίων ᾿Αναργύρων μήπω 

5 τελειώσας αὐτόν. Ἐπὶ δὲ αὐτοῦ εὑρέϑη μῆλον ὀπώρας 
δίκην μοδίου τὸ μέγεϑος ἀπὸ Φρυγίαν, κομίσαντος τοῦτό 
τινος καὶ ἰδὼν αὐτὸ ὁ βασιλεὺς καὶ ϑαυμάσας, ὅτι ἐπὶ 
τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ εὑρέϑη τοιοῦτον, δέδωκεν τῷ κομί- 
σαντι νομίσματα ρ΄ τὸ δὲ μῆλον ἀπέστειλεν Εὐδοκίᾳ τῇ 

10 4“ϑηναίᾳ, τῇ Αἀὐγούστῃ αὐτοῦ. ᾿Ἐκείνη δὲ λαβοῦσα τοῦτο 
κατεῖχεν καὶ ἐϑαύμαξεν ἐπὶ τῷ μεγέϑει καὶ κάλλει τοῦ μή- 
λου" καὶ προσελϑὼν τῇ “4ὐγούστῃ Παυλῖνος ὁ μάχγιστρος 
καὶ εὑρὼν παρὰ τῇ δεσποίνῃ τὸ μῆλον ἐθαύμασεν εἰρηκὼς Β 112 

ΔΨ» αὐτῆ ᾿πόϑεν εὑρέϑη τὸ ἀγαϑόν, δέσποινά μου: Ἢ δὲ ἔφη᾽ 

1,..1--ὃ Β: Ἢ μονὴ τοῦ Παυλίνου ἐκτίσθη παρὰ Παυ- 
λίνου μαγίστρου τοῦ οἰκειοτάτου ἀνθρώπου τοῦ βασιλέως Θεο- 
δοσίου τοῦ μικροῦ, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἅγιοι ᾿Ανάργυροι τὰ 
Βραχέος. Ὅστις Παυλῖνος ἀνῃρέθη παρὰ Θεοδοσίου ξηλοτυπή- 
σαντος αὐτὸν διὰ τὴν ἰδίαν γυναῖκα Εὐδοκίαν τὴν βασίλισσαν. 
Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ εὑὐρέϑη κτλ. τὰ σομΒΟη ΘῈ 8 
Οοὐχα ., γΟΙΌῚΒ αἰΒΟΥΘΡΔῺΒ 10 ---Ρ. 262 1. 7 ἴῃ Ὀχσοντὰβ 60η- 
ἰταχοσυπὺ ΑΟΜ: ἐκείνη δὲ ἔπεμψεν αὐτὸ πρὸς Παυλῖνον. Ὁ δὲ 
βασιλεὺς μαϑὼν καὶ ἀκριβωσάμενος τὴν αὐγούσταν (ἀκριβ. 
περὶ τῆς τούτου ἀποστολῆς Ο) καὶ γνοὺς τὸ ἀληϑὲς ἐκείνην μὲν 
ἠμύνατο κτλ. 

146. ΑΟΜ, 5“Η8Β 1 παυλίνης οοἀά. ρῥταρίοας ΒΒ; υτ0 18 
ἰχϑούαβ οὗ τηοπδβύθσίασα οὗ τὰ Παυλίνου οὗ τὰ Παυλίνης ποταϊ- 
πδηΐυσ,. Τὰ παυλίνης ἐκλήϑη ἀπὸ Παυλίνου μαγίστρου καὶ τοῦ 
ϑεοφιλοῦς Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ κτᾶ. ΑΚ ὃ αὐτοῦ] Βο. Θεο- 
δοσίουι Νοιαρο 68 αὑ86 Βορα πηι οΧ βίου! οο αυοάδτῃ βυμηρίδ 
βαπὺ εὑρέϑη οἴω. ὦ 6 δίκην μοδίου)] μοδίου μέγεθος ἔχον 
ΗΒ, ἐπέχον μοδίου τὸ μέγεϑος Ὁ κομίσας αὐτὸ τοῦτο τινὸς 

1 ὃς εἰδὸν αὐτὸ ὁ βασ. ἢ καὶ θαυμάσας οἱ. 9 εὖ- 
δοκίαν τὶν αὐγούστιν αὐτοῦ “ (Δοουβαίϊνοκ ΘΧΒΙ οὗ οἰΐδτῃ Α.,) 
Αὐγ. αὐτοῦ ἐκ τῆς ἁγίας σοφίας δἀᾶ. ΒΒ (ἐκεῖσε χὰν ὄντι τῷ 
βασιλεῖ ἐκομίσθη ἸΠΒΌΡΟΥ δἀᾶλῃ ΒῚ 
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. λάβε τοῦτο᾽" ἐπεὶ ἠράσϑη αὐτοῦ. Ὁ δὲ λαβὼν καὶ μὴ εἰδὼς 
ὅτι παρὰ τοῦ βασιλέως ἐδόϑη τῇ «4ὐγούστῃ, ἔπεμψεν αὐτὸ 
τῷ βασιλεῖ ὡς μέγα δῶρον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἰδὼν καὶ 
γνοὺς ὅτι τὸ ἀποσταλὲν τῇ “4ὐγούστῃ μῆλόν ἐστιν, τῇ μὲν 

ΤΑ “ὐγούστῃ προσκαλεσάμενος ἔφη ποῦ ἐστιν τὸ μῆλον ὃ 5 
παρέσχον σοι; ἫἩ δὲ ἔφη᾽ ᾿εἰρελϑὼν πρός μὲ Παυλῖνος ὃ 
μάγιστρος ἐξῃτήσατο καὶ παρέσχον αὐτῷ. Καὶ αὐτὴν μὲν 
ἠμύνατο αὐστηροῖς λόγοις" τὸν δὲ Παυλῖνον προσέταξεν ἀν- 
ἐρχόμενον ἐν τῷ παλατίῳ μελοκοπηϑῆναι. Τοῦ δὲ ἀνερχο- 
μένου ὡς πρὸς τὸ Πάνϑεον ἔξωϑεν εἰς τὸ σκοτεινόν, οὐκ τὸ 
ἠδυνήϑησαν τοῦτον σφάξαι, εἰ μὴ τὰ ὦτα αὐτοῦ ἐξέκοψαν" 
καὶ εὐθέως ἐνόησεν ὃ Παυλῖνος τὴν ἐπιβουλήν. Τοῦτο δὲ 
ϑαῦμα τῶν ἁγίων ᾿Δναργύρων γέγονεν, ἵνα τελειώσῃ αὐτὸς 
τὸν ναόν. ᾿Ακούσας δὲ ὁ βασιλεύς, ὅτε ἠστόχησαν αὐτόν, 
αἰσχυνθεὶς σφόδρα τὸν Παυλῖνον ἄγνοιαν προεβάλετο μηδὲν 
εἰδέναι. Τελειώσας δὲ τὸν ναὸν τῶν ἁγίων ᾿Αναργύρων 
ἀπεκεφάλισαν αὐτὸν φανερῶς προτροπῇ τοῦ βασιλέως. [Ἢ 
δὲ δέσποινα ὡς δῆϑεν ἀτιμηϑεῖσα ἡτήσατο τὸν βασιλέα ἀπ- 

: »" 

θ---7 Ἡ εἰς ἀϊδβοσθραῦ: Ἡ δὲ εἶπε φαγεῖν αὐτό. καὶ πάλιν 
ὥρκισεν αὐτὴν εἰς τὴν σωτηρίαν αὐτῆς. ἡ δὲ πάλιν εἶπε φα- 
γεῖν αὐτό" ὁ οὖν βασιλεὺς ἐξενεγκὼν τὸ μῆλον ἔφη᾽ καὶ τοῦτο 
τί ἐστι; Καὶ ταύτην μὲν ἠμύνατο κτὶ. Θυδθ Βυχηρίδ βππηῦ οΧ 
αοοσρῖο Μοη. ρ. 609 ἄο Β. γὙ6] οχ οἱυβ βοοίδίοσα 8]1αυο. 
Ι.. 11---ῦρ. 2681. 8 ΟΥ αθοτρ. Μοϑδοι. Ρ. 609 ἀθ Β. 

1 ηράσϑεισ (Ξεἠράσϑης) ὁ 8 τῷ βασ.] τὸν βασιλέα 
4 τὴν βασίλισσαν αὔγουσταν προσκαλ. Η 8βᾳ. ἀψνερχομένου 
αὐτοῦ ὁ, εἰσερχόμενον Η 89 μελοκ.] ὑπὸ δύο ἀνδρῶν μελοκοπη- 
ϑῆναι ΑΟ, ἕνα μελοκωπίσωσιν αὐτὸν ὦ 10 ὡς --- σκοτεινόν] 
τὸν σκοτεινὸν κοχλίαν Η, εἰς τὸ πάνϑεον καὶ σκοτίας οὔσης Β 

12 καὶ οχὰ. γψθήσας τὴν ἐπιβουλὴν ἔφυγεν ἨΒ 
14 ὅτι κτλ᾿ ὅτι ἀπέφυγε τὸν φόνον ΗΒ 16 ἀγνοία παρε- 
βάλετο 1 μηδὲν εἰδέναι οτα. ΑΟ, καὶ τοὺς τολμητὰς ἀμῦναι 
ἔλεγεν δα Β 16 Τελειώσας κτλ.] χρόνῳ δὲ ὕστερον τελειώ- 
σαζῳ τὸν ναὸν ἀπεκεφάλισε φανερῶς ἴη Β'γη. Β . 11---Ρ. 968 

1 ὅ 1π 8019 Η οχϑέβπε 
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ελϑεῖν εἰς τοὺς ἁγίους τόπους" καὶ συγχωρηϑεῖσα ἐξῆλϑεν᾽ 
ἐκεῖσε οὖν γενομένη καὶ εὐαρεστήσασα τῷ ϑεῷ ἐν τῷ μέλλειν 
τελευτᾶν ἐξωμόσατο μὴ συνειδέναι τε μετὰ Παυλίνου.] 

1417 (90, ορκβ). Τὴν ἁγίαν Σορὸν τὰ Χαλκοπρατεῖα Β 118 
56 Ἰουστῖνος καὶ Σοφία ἔκτισαν οἵ καὶ τὸν ναὸν ἀνοικοδομής- 566-518 
σαντες. Ἐκεῖσε δὲ ἀνεγίνωσκε Μιχαὴλ ὃ Ῥαγγαβὲ ὃ κουρο- 511-818 
παλάτης πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι καὶ Βάρδας ὃ Καῖσαρ ὃ ϑεῖος 849-866 
τοῦ Μιχαὴλ καὶ πολλοὶ τῶν μαγίστρων. Ἐκεῖσε δὲ ἀπό- 
κειταν ἡ τιμία ξώνη καὶ ἡ ἐσϑὴς τῆς ἁγίας ϑεοτόκου, τὸ 

10 δὲ ἅγιον ὠμοφόριον ἐν Βλαχέρναις. 

148 (91, ρκγ). ἀνήγειρεν δὲ καὶ τὸν ἅγιον ᾿Ιάκωβον 
ὁ αὐτὸς βασιλεὺς καὶ τέϑηκεν ἐν τῇ σορῷ τῶν ἁγίων Νη- 566-518 
πίων τὰ λείψανα καὶ τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ ϑεοδόχου καὶ 
τοῦ προφήτου Ζαχαρίου καὶ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφο- 

15 ϑέου᾽ καὶ ἐν τῇ ἁγίᾳ Σορῷ εὐωνύμως μὲν τοῦ ἁγίου Ἴω- 
ἄννου Προδρόμου τὰς τρίχας, δεξιὰ δὲ τὰ σώματα πάντα 
τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν. 

149 (94, ρχκς.). Ὄτι εἰς τὸ Προσφόριν᾽ καϑώς φησιν 
Ἰωάννης ὃ ̓ Αντιοχεύς, ὁπόταν ὁ Βύξας ἔκτιξεν τὸ Βυζάντιον, 

149. Β: Περὶ δὲ τοῦ Προσφορίου τῆς ἑπωνυμίας ταῦτά 
φησιν ᾿Ιωάννης ὁ ̓ Αντιοχεύς, ὅτι εἰς τὸ σιγματοειδὲς τοῦ τείχους 
εἶχον ἔϑος πωλεῖν τοὺς βόας, ὃ καὶ ἐκράτει μέχρι τοῦ Κοπρω- 
νύμουιὶ͵ Ἐΐς δέ ποτε βοῦς οἰστρηλατήσας εἰσῆλϑε τὴν ϑά- 

147. ΑΟΜ, 751Η5Η6Β 4 καὶ τὰ χαλκοπρ. Η, τὴν ἐν τοῖς 
χαλκοπρ. α ὅ ἔκτισεν ΔΑ, οἱ --- ἀνοικοδ. ογα. ΦΗ α 
ὁ ἐκεῖσε κτλ. ἐν δὲ τῇ ἀγρυπνία ἀνεγίνωσκον μεγάλοι ἄνθρωποι, 
ὅ τε μιχαὴλ κτλ 6 ῥΛῥαγαβᾶς Α,, ῥαγκαβᾶς ΑΝ ραγαβὲ 3 (ὁ 
οἴ), ΗΠ 9 .ϑἐσϑίια 5. 10 μαφόριον ΑΟΌ'.͵ 148. 149. ΑΟΜΝ, 
5ΦΗ48Β 11 ἀνίγαγεν ἢ ἰάκωβον τὸν πλησίον αὐτῆς Η 
12 καὶ τέϑηκεν κτλι ἔνϑα εἰσὶν ἐν σοροῖς λείψανα τῶν ἁγίων 
νηπίων, συμεὼν κτλ. Β 18 λήμψανα ὁ 16 καὶ δηΐθ ἐν 
οὔ. ὦ εὐόνυμον ὦ 16 δεξιὸν δὲ τὰ σώματα πάντα] 
πασῶν α 18 Περὶ τοῦ βοσπορίου φησὶν ἰωάνντς Ὡς 
οἵα. α, Ὁ βοσπόριον Ὁ 19 ὁπότανλ ὅτι ὅτε Ἂ. τι ᾿ς 

ϑοσίρέοσοθβ Οσίφ. Οοπδίδης. 11. ὃ 
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Β 114 βοῦν ἀπέστειλεν ἀπὸ τοῦ Προσφορίου, καὶ ἐπέρασεν ἐν 
Χρυσοπόλει᾽ καὶ διὰ τοῦτο ἐκλήϑη Βοσπόριον. ᾿Εκεῖσε δὲ 
ἐπώλουν τοὺς βόας εἰς τὸ σιγματοειδὲς τεῖχος μέχρι τοῦ 

ται-τῖὸ Κοπρωνύμου" ἐκεῖνος δὲ ὥρισεν εἰς τὸν Ταῦρον πωλεῖν 
αὐτούς. 

160 (229, σλα). Εἰς δὲ τὸ Κεντηνάριν τὸν πύργον 
ὃ μέγας Κωνσταντῖνος κεντηνάριν ἐξωδίασεν᾽ πολὺν γὰρ 
ἀνήγειρεν αὐτὸν μέγαν. Σεισμοῦ δὲ γενομένου καὶ χαλά- 

859-845 σαντος, ἀνηγέρϑη παρὰ Θεοφίλου ὡς ὁρᾶται μικρός. 

101 (1ὅ0, ρπγ). Τὸ δὲ παλαιὸν Πετρὶν οἶκος ἦν 
541-866 Πέτρου πατρικίου ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου" 

ἔλεγον δὲ αὐτὸν Βαρσυνιανὸν τὸν Σύρον τὸν πολλὰς ἀρχὰς 
διανύσαντα μετὰ δόξης. 

102 (198, σὺ. Τὴν δὲ μονὴν τὰ Ῥωμαίου ἔκτισεν 
451-414 ἐν τοῖς χρόνοις “Δεωμακέλλη Αμων πατρίκιος Ῥωμαῖος" 

τότε γὰρ εἰσῆλθεν καὶ ᾧκησεν ἐκεῖ" ἔχει ὅτε ἐκτίσϑη χρό- 
γους πεντακοσίους τριάκοντα δύο. 

16ὅ8 (219, σκγ). Ἢ δὲ μονὴ ἡ καλουμένη τὰ Προ- 
κοπίας ἐκτίσϑη παρὰ Προκοπίας δεσποίνης. τῆς ϑυγα- 

λασσαν καὶ ἐπέρασεν εἰς Χρυσόπολιν καὶ διὰ τοῦτο ἐκλήϑη 
Βοοσπόριον. 

ὦ γοϑὺ Χρυσόπ. δααὶῦύ ἘΠ ἥτις ἐστὴν ἀντικρὺ τῆς νῦν 
ὀνομαξομένης ἄρκλας βοσπόριν 8 ἐπολόσαν 1 
καὶ εἰς τὸ σιγμ. Ο 4 ἐκεῖνος --- αὐτούς οτα. 1 Β 1680 -- 
168. ΑΟΝ, 959ΗΠἰ.6Β ὁ Εἰς δὲ τὸν πύργον τὸν καλούμενον κεντη- 
νάριονΗἩ 7 ὁ μέγας --- ἐξωδίασεν] ἕξοδος ἐγένετο πολλή Δ.0 
πολὺν --- μέγαν οτα. ΑΟ, κατὰ πολὺ δὲ ἀνήγειρεν αὐτὸν μέγαν Ἡ, 
μέγαν καὶ περιφανῆ αὐτὸν ἀνήγειρεν 9 ἴῃ πο δΔαα! ἐγγράψας 
καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Η, φέρει δὲ τὸ ἀρχαῖον ἐπώνυμον ΟΒ 
10 οἶκος ἦν καλοὶ ὑπὸ πέτρου πατρικίου ἐκτίσϑη Η, π'χα. α 
12 βαρσυνιανόν Ὁ, βαρσιανὸν Α,. οἴα. ἀς, βρασισινιανόν , βοα- 
συινόν Ἡ, βοασουνιανόν (α: ῬΥΟΘΟΡΙῺΒ θουχα αἀἰοὶϊὺ Βαρσύμην 
16 Αἴμων] (ἐκτίσϑη παρὰ) ἔμμονος Ας, ἔμβωνος Ὁ 16 ἢλ- 

3:2...) ἐκεῖ οχα. ἃ, Β ἔχει--- δύο οὐα. ΗΑ, ὅτι ἢ 18 τὰ 
Ο1. 7 τὰ προκοπίου Α, 06, τὰ προχοπίου εἰς τὰ παλατίτξια Εὶ 
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τρὸς Νικηφόρου τοῦ Σελευκηνοῦ καὶ γυναικὸς Μιχαὴλ 811-818 
Ῥαγγαβὲ τοῦ ἀποκουροπαλάτουί͵ [Ἔκτισε δὲ ἐκεῖσε καὶ 
παλάτια μικρὰ καὶ περικαλλῆ διὰ ταῦτα οὖν ἐκλήϑησαν 
παλατίτξια.] 

δ 184 (σιε). Τὸν δὲ ἅγιον Εὐστάϑιον ἔκτισεν Εἰρήνη τοῖ1-805 
ἡ εὐσεβεστάτη “ὐγούστη, ἡ ̓ 4ϑηναία. 

1δδ (284, σμγ). Ἢ μονὴ τὰ ᾿Δρμαμενταρέας τοῦ Β 11 
ἁγίου Παντελεήμονος πρώην ὑπὸ Μαυρικίου ἀρμαμέντον 582-608 
ἦν᾽ μετὰ δὲ χρόνους σμη Θεοδώρα ἡ γυνὴ Θεοφίλου 829-843 

10 μονὴν αὐτὸ ἐποίησεν καὶ κτήματα πολλὰ προσεκύρωσεν. 
1586 (288, σμβ). Τὰ δὲ Πικριδίου ἔκτισεν Πικρίδιος 

κοιτωνίτης ἐν τοῖς χρόνοις Εἰρήνης τῆς 4ϑηναίαςς.Ἡ ἑ {ἰί|ἐ“ τϑ1-805 

167 (288, σμδ). Τὸ δὲ Καστέλλιν ἔκτισεν Τιβέριος 518- ὅ88 
ὁ πενϑερὸς Μαυρικίου διὰ τὸ ἐλϑεῖν Χαγάνον τὸν ἄρχοντα 

185 Βουλγαρίας καὶ ἐμπρῆσαι καὶ κατακαῦσαι ἅπαντα τὰ 
Θρακῷα μέρη μέχρι τῶν πορτῶν᾽ ἐκαστέλλωσεν δὲ τὸ τεῖχος 
καὶ ἀπέκλεισεν τὰς ναῦς καὶ ἐκλήϑη οὕτως. 

108 (244, σναΊ. Τὸν δὲ ᾿ἀνάπλουν ὃ μέγας Κων- 
σταντῖνος ἀνήγειρεν. 

1 σελευκείτου Α,, σελεύκου 1, σελευκείας Ο', σελευκίου Α,0, 

σελευκκῇ Η 2 ῥαγάβη Α,., ῥαγγαβᾶ ΔΑ,Ε, ραγαβὲ 70, 
φαγγαβὲε ἘῈ κουροπαλάτου Η, ἀπὸ κουροπαλατῶν ΑΘ 
86 ὉΠΟῚΒ 180] 8], 1Π 8010 Εἰ οχϑίδηῦ 104. ΑΜ, 7568Β 

6 αὐγούστι ἀϑινέα Ὁ 1598. ΑΟΜ, 9568 1 τὰ μαρμεντα- 
ρέας ὅ, ἀρμαμενταρίου Ε΄, ἀρμαμέντα α 8 ὑπὸ} ἐπὶ Ὁ 
ἀρμαμέντου ὁ, ἀρμαμενταρεῖον ἃ 166--1ὅ8. ΑΟΜ, 5288 
11 Τὰ πικριδίου ἡ μον Ὁ ππικρόδις 12 κοιτωνάριος Ἡ, 
ἐν ---ἰ4θην. οτὰα. Α, Ε, ἐν τοῖς κύρω Ε΄), ἐν τοῖς κύρωσε 

18 ἔχτισεν] ἐκτίσϑη καὶ ἐκλήϑη οὕτως. ΑΘ 14 γροβὺ 
Μαυρ. Ἰπβοσυμὺ Ο ἐκαστέλλωσε καὶ ὠχύρωσε τὰς ναῦς (γ6 Β 
16 γ8) διὰ ---πορτῶν] διὰ τὸ μὴ καῦσαι τὸν στόλον αὐτοῦ 
χάγανος ὁ ἄρχων βουλγαρίας Β 16 τῶν βουλγάρων ΑΔ, 

κατασφάξαι Α(Ὁ 16 δὲ Βοῖϊυβ Η, οἵω. 7, ὅϑεν καὶ 
ἐκαστ. (, ἐκεῖσε γὰρ τὰ πλοῖα ἤγαγε καστελλώσας καὶ ὀχυρώσας 
αὐτά. Β 11 καὶ ἐκλήθη οὕτως οὰ. ΑΟΗΒ 18 8 168 
οὕχῃ 8 168 οοπίϑιηϊηδύ Η εἷς: Τὸν δὲ ἀνάπλουν ὁ ψέγος Ἰξ.. ὀλλι. 
καὶ τὸ σωσϑένιον ἀνήγειρε. ϑγα.( ἢ ἀνάπλουνλ ἄγνον θοτον ἈΚ 

ὯΝ 

Ὑππη.. 10. {Ππ2|}18 γ.436 
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169 (288, σμε. Τὸν δὲ ἅγιον Μάμαντα ἀνήγειρεν 

451-4ἀπὶι ὃ Δεωμακέλλης, διότι ἐνεπυρίξετο ἡ πόλις μῆνας ἕξ᾽ 
ἐξελϑὼν ὃ “εωμακέλλης ἔκτισεν ἐκεῖσε παλάτια καὶ ἔμβο- 
λον καὶ τὸν ναόν καὶ μετὰ τὸ διελϑεῖν τὸν ἐμπρησμὸν 

Β 116 ἔβρεξεν ἐπ’ αὐτὴν στάκτην, σπιϑαμὴν τὸ πάχος" ἔκτισε δὲ 
861 καὶ ἱπποδρόμιον ἐκεῖσε. ἐξ οὗ καὶ Μιχαὴλ ὃ βασιλεὺς 

ἐκεῖσε ἀνῃρέϑη παρὰ Βασιλείου. 
160 (245, σνβ᾽). Τὸν δὲ ἅγιον Ταράσιον λέγουσιν 

πρ4-806 εἶναι προάστειον τοῦ ἁγίου Ταρασίου τοῦ πατριάρχου" καὶ 
ἀνέστησεν αὐτὸ μονὴν μετὰ ϑάνατον. 

161 (248, σν). Τὴν δὲ μονὴν τὰ Δαμιανοῦ ἔκτισεν 

829-861 ΖΦαμιανὸς παραχοιμώμενος Σελάβος ἐν τοῖς χρόνοις Θεο- 
φίλου καὶ Μιχαήλ. 

1509. α (αὐοουχῃ ἔϑοιῦ Β) νϑ]ὰθ ἀϊβοσθραῦ: Τὸν . Μαμ. 
“έων ὁ μακέλλης ἀνήγειρε, διότι ἑκαίετο ἡ πόλις μῆνας ς΄. Ἔν ᾧ ᾧ 
ὁ φηϑεὶς βασιλεὺς καὶ παλάτια ἔχτισεν καὶ ἐμβόλους καὶ ἱππο- 
δρόμιον ἐν ᾧ οἱ βασιλεῖς ἡνιόχευον, ὕπου καὶ Μιχ. ὁ υἱὸς 
Θεοφίλου τοῦ βασ. ἀνῃρέϑη παρὰ Βασ. τοῦ Μακ. «Αέγεται δὲ 
ὅτι μετὰ τὴν τότε ἐπιμονὴν τοῦ ἐμπρησμοῦ καὶ χειμὼν γέγονεν, 
οἷος ἄλλοτέ ποτε οὖκ ἐγένετο. Ἀλλὰ καὶ αἰϑάλη καϑαρὰ ἐξ 
οὐρανοῦ ἔπεσεν, ὡς κεῖσϑαι ἐν τοῖς κεράμοις ἄχρι καὶ σπιϑα- 

μῆς. .160. Β Β10 ἀἰβογθραῦ: Τὸν ἅ. Ταράσιον τὴν μονὴν λέγου- 
σιν, ὅτι ὁ ἅ. Τ. ὃ πατρ. ἐκεῖσε ἐτέϑη καὶ μετὰ τὸν θάνατον 
αὐτοῦ ἐγένετο μονή. 

189. ΑΟΜ, 0Η ΑΒ 2 ὁ μακέλις 5 ἐνεπρίσϑετο 
ὃ Λεωμ. καὶ ἔκτισεν ἐκεῖ παλάτια διότι κτλ ΑΟ. ἔμβολον] μόλον 
Ὁ (οὐ Βαπάυτϊ, βθὰ οἵ. ὀβσοῃ. ῬΆΒΟΒ. Ρ. ὅ98, 17), ἐμβαλλὸν (Ξε ἐμ- 
βάλλων) ἈΙ 4 μετὰ τὸ διελϑεῖν τὸν ἐμπρησμὸν] ὁρᾶ καὶ (ἑώρα 
ἀπεκεῖσε ΟἹ τὴν πόλιν ἐμπυριξομέ νην ΑΟ ὄ ἐπὶ αὐτὴν ΑΟ, 
ἐπαυτὶ 2, ΟΤΏ. Η: ΘΣΒρθοίϑιηαβ ἐπ᾽ αὐτὸν Β6. ναόν στάκτην 
οἵα. ἃ, στάκτη σπιϑαμὴ 1, στακτὴν ἥτις καὶ εἰς τοὺς κερά- 
μους ἔκειτο σπιϑαμὴ κτλ. (στάκτην ἄνωϑεν τῶν κεράμων 
σπιϑαμήν Ἐ) ῬΡοβὺ πάχος 80 Η: ὅτε καὶ ὁ ὕσιος δανιὴλ 
ἐν τῷ ἀνάπλῳ ἦν 6 ἐξ οὗ ἐν ᾧ ΟἯ 160--162. ἈΟΜ, 
7 ΗΒ΄ 8 ταράσιν ὦ 9 προάστ, σρο ὦ καὶ κτλ 
ὥστερον δὲ γέγονεν εἰς μονήν. Η 10 αὐτὸν Α, 12 σκλά- 

Τὔος οι. Α,, ὁ σϑλάβος ΘΕ. Β (αυἱ ὁ οτὰὴ 
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1602 (242, σμξ). Τὸν δὲ ἅγιον Φωκᾶν Βασίλειος ὁ 861-886 
βασιλεὺς κτίξει μετὰ καὶ τοῦ Φόρου καὶ τῆς Νέας, καὶ τὰ 
παλάτια τῶν Πηγῶν. 

168 (246, σνγ). Τὸ δὲ Σωσϑένιον τὸν ᾿Αρχιστράτη- 
6 γον ὃ μέγας Κωνσταντῖνος ἔκτισεν. 

164 (247; 241, σμϑ'΄δ. Τὴν δὲ Χρυσοκέραμον ἔκτισεν 
Ἰουστῖνος καὶ Σοφία ἡ “ωβή, ὅταν καὶ τὸ ὀρφανοτροφεῖον 566-18 
τὸν ἅγιον Παῦλον ἀνήγειρεν καὶ τὸν ὅσιον {(Ζωτικὸν» καὶ 
τὰ Σοφίας τὸν λιμένα καὶ τὰς Σοφιανάς. 

10 16 (240, σμη). Τὰ δὲ ξευκτὰ κιόνια᾽ εἶχον ἐκεῖσε 
τοὺς τιμίους σταυροὺς τοὺς ὄντας νυνὶ εἰς τὴν Βώνου 

ἸΙουστῖνος δὲ ἐποίησεν τοὺς σταυρούς. 
166 (264, σξ. Τὰ δὲ Εὐτροπίου ὃ λιμήν, ἐν ᾧ 

ἀπετμήϑη Μαυρίκιος σὺν γυναικὶ καὶ τέκνοις, ἐποίησεν 608 
15 αὐτὸν λιμένα Εὐτρόπιος πρωτοσπαϑάριος καὶ κυαίστωρ ἔν 414-518 

τοῖς χρόνοις Ζήνωνος καὶ ᾿ἀναστασίου᾽ ἀνήγειρεν δὲ καὶ Β 117 
τὴν μονήν. 

164, Β 10 ἀϊδβογοραῦ: δὲ πέραϑεν τοῦ Στενοῦ λεγο- 
μένη ἐκκλησία Χρυσοκέραμος παρὰ ᾿Ιουστινιανοῦ (810) καὶ Σο- 
φίας τῶν εὐσεβεστάτων βασιλέων ἐκτίσϑη᾽ παρ᾽ ὧν ἐκτίσϑη καὶ 
ὁ ἅγιος Π. τὸ ὀρφανοτρ. καὶ ὁ ὕσιος Ζωτικὸς ὁ εἰς τοὺς 
Λωβούς, τοῦ αὐτοῦ ὁσίου καὶ ἀνθρώπου παρισταμένου 
αὐτῶν ἐν τοῖς κτίσμασι, ἀλλὰ καὶ ὁ λιμὴν τῶν Σοφιῶν καὶ 
αἱ Σοφιαναὶ τὰ παλάτια πέρα τοῦ Στενοῦ. 

1 Ῥοβὺ Φωκᾶν οὐ ]. 8 ροβὺ παλάτια Ἰπβοχὺ πέρα Β 
ῶῷ (τὴν νέαν) εἰς τὸ παλάτιον καὶ τὰ παλ. Β τῶν παλα- 
τίων Ο 168. ΑΟΜ, 4. (ἀ0 ΗΒ οἴ. 8ὶ 168) 4 τὸ δὲ σω- 
στένην 1, τὴν δὲ μονὴν τοῦ σωσϑενίου Ο (βχη. Μὴ) 164 -- 
171. ΑΟΜ, 7“88ΒἘ 8 Ζωτικὸν ἸΏΒΘΟΙΌΣ οχ ΒΒ; ὁ ὕσιος ξωστήρ 
Ἡ, οἵω. σζ}]}]. οἵ. ΠῚ 41 9 τὸν σοφίας λιμ. Δ.,, τῆς σοφίας τὸν 
λιμ. ἀν ὁ λιμὴν τῶν σοφιῶν Η, οι. Ο 10 κιόνιά εἰσιν ὅπου 
εἶχε εἶχε ΑΟ 11 βα. τοὺς ὄντας --- σταυρούς 1, οὺς 

ἐποίησεν ἰουστῖνος τοὺς ὄντας νῦν εἰ {}|Γνου Ἡ: Ῥγὸ Βὲ8β ὁ δὲ 
ῥωμανὸς ὁ γέρων ἀνήγειρεν αὐτά Α, 81. ΟΒ 14 γυναιξὶν 
ΑΟΙ 1δ68ᾳ. ἐν τοῖς χρόνοις Κωνσταντίνου τοῦ θυονκτςδΝ, 

16 ὠνήγ. --- μονήν οτα. ΟΠ Β δὲ κοὸὰ οὐὰ. ὃ 
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167 (248, σνδ). Τὰ δὲ ᾿Μαλελίας ἀνήγειρεν “έων 
πρωτοασηκρήτης, οὕτω τὸ ἐπίκλην κεκλημένος. 

168 (249, σνε. Ἢ δὲ Παλαμίδου ἡ λεγομένη" μαρ- 
μάρινος στήλη ἐκεῖσε ἵστατο, ἣν ἀνήγειρεν Θεόφιλος ὃ 
φιλόσοφος ἐν τοῖς χρόνοις Κωνσταντίνου βασιλέως. 

169 (251, σνξ΄). Τὰ δὲ τῆς ᾿Ιερείας παλάτια ἐκτίσϑη- 
δ21-δ66 σαν παρὰ ᾿ἸΙουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου" ὃ δὲ ἀνεψιὸς αὐτοῦ 
666-618 Ἰουστῖνος καὶ Σοφία ἐκαλλώπισαν αὐτά" “Ἱερεία δὲ ἐκλήϑη 

ὅτι τῆς Ἥρας ἦν ὃ ναὸς ἐκεῖσε. 

170 (262, σνη). Τοῦ δὲ Βρύαντος τὰ παλάτια 
618-605 ἔκτισεν Τιβέριος καὶ Μαυρίκιος ἐκλήϑη δὲ Βρύας; ὅτι, 

μέλλοντος τοῦ ἐσχάτου βασιλέως ἐξελϑεῖν καὶ κατοικῆσαι εἰς 

170. Β ὶο αἰβογθραῦ: Τὰ εἰς τὸν Βρύαντα παλάτια Τι- 
βέριος ὁ βασιλεὺς ἕκτισε καὶ ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ Μαυρίκιος. ᾿Εκλή- 
ϑη δὲ Βρύας προφητικῇ ῥήσει διὰ τὸν μέλλοντα αὐτόϑι ἀκου- 
σϑῆναι βρυγμὸν τῆς πόλεως" καὶ γὰρ ὁ ταύτης τῆς πόλεως 
ἔσχατος βασιλεὺς μέλλων ἐξελθεῖν προστάξει ϑεοῦ καὶ ἀπελϑεῖν 
εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀποδοῦναι τῷ Κυρίῳ τὴν βασιλείαν τῶν 
Ρωμαίων ἅμα τῷ διαδήματι αὐτοῦ, ἐπειδὰν γένηται ἐν τῷ τοι- 

1 τὰ δὲ μαλελίας Α,, τις δὲ μαλ. 7, τῆς δὲ μαλελίας τὴν 
μονὴν Ος, τὰ μακελίας Οομὶ. ΤιδΙηὉ. “Μέων] μαλῖος Ο 

2 πρωτοασηκρ.] καὶ βασὶ 8 α. 2), [4180 : πθαὰ 6 ΘὨΪΤη ᾿τὴρ. 1.60 πρωτο- 
ασηκρ.ὐ οὕτω--- κεκτημένος], κεκλ. ΒΟΙΡΒΙ1; οὕτως καλούμενος 
ΟΑς, οὔλ.Α, ΗΒ 8 ἡ δὲ παλαμὶς ἡ λεγομένη], οοἸτοχὶ, τὴν δὲ παλα- 
μυύδα Δ, τὴν δὲ πηλαμίδα Ο, ἐν δὲ τῆ λεγ. πηλαμίδου Ἡ, ἐν δὲ 
τῆ μονῆ ἣ λέγεται τὸ πηλαυμίδουΒ μαρμάρινος --- ἣν οι. ΑΟ 
4 ϑεόφιλος ]ΦΞΗ Β, ϑέων Μ, Λέων ΑΟ ὅ κωνστ. τοῦ μεγάλου 
ΟΒ, κωνστ. τοῦ πορφυρογεννήτου Ἡ 6 τὰ δὲ ἐν τῇ ἡρία 
σαλ. Ἡ, τὰ δὲ ἐν τῇ ἱερία παλ. Β 1 ᾿Ιουστινιανοῦ] κωνσταν- 
τίνου Ἡ 8 ἹΙερεία] ἠρία Η ἽΕερ. --- ἐκεῖσε] καλοῦνται δὲ 
ἱέρια ἤγουν τάφοι, ὅτι τὸ παλαιὸν ἐκεῖ ἐθάπτοντο οἱ πολῖται" 
καὶ δηλοῦσι τὰ πολλὰ μαρμάρινα κιβώρια Β 9 Ἥρας] πθϑιηρθ 
ἠρία οὐ ἱερεία Βἰταλ του ῬΧΟΠα ΙΔ ΟΣ ναός] Ἡ δααϊ ἢ 
ῦτι οἱ τεϑνεῶτες τῶν πολιτῶν ἐκεῖ ἐϑάπτοντο 10 βρύαντος 

4, ἥρύα Εἰ, βρύος 2, τὰ δὲ εἰς βρύ" παλ. ἢ 
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Ἱεροσόλυμα, ἐν αὐτῷ τῷ Βρύαντι ϑέλει ἀκοῦσαι τὸν βρυγ-Ἐ 118 
μὸν καὶ τὴν βοὴν τοῦ κλαυϑμοῦ τῆς πόλεως. 

171 (288, σνϑ. Ὁμοίως καὶ τοῦ Δαματρὺ τὰ πα- 
λάτια ἐκεῖνοι ἔκτισαν᾽ ἐκεῖσε δέ ἐστιν τὸ πήδημα Κωνσταν- 180-191 

δ τίνου βασιλέως τοῦ τυφλοῦ υἱοῦ Εἰρήνης. 
172 (σλβ΄. Τὰ Φλώρου καὶ τὰ Καλλιστράτου ἔκτισαν 

δύο ἀδελφοὶ οὕτως καλούμενοι εἰς οἴκους αὐτῶν" μετὰ δὲ 
ϑάνατον αὐτῶν ἐγένοντο μοναὶ ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου ἐξ οὗ καὶ Παῦλος πατριάρχης μετὰ νυξη΄ 180-18ὲ 

10 ἔτη γνοὺς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ ἐν τοῖς χρόνοις Εἰρήνης παρ- 
ῃτήσατο τὸ πατριαρχεῖον᾽ καὶ κατελθὼν ἐκεῖσε ἐκαϑέξετο 
καὶ ἡσύχαξεν καὶ τέϑνηκεν ἐκεῖσε μετὰ μῆνας δ΄. 

178 (111, α΄.) Τὰ δὲ παλάτια τὰ ᾿Ἐλευϑερίου καὶ 
τὰ ἐργοδόσια ἔκτισεν Εἰρήνη δέσποινα καὶ Κωνσταντῖνος ὃ 180-808 
υἱὸς αὐτῆς ἀπὸ δὲ τῶν ἐκεῖσε μέχρι τὰ ᾿Αμαστριανοῦ 
ἱππόδρομος ἦν, γεγονὼς παρὰ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίους Ἣ 581:9-. 896 
δὲ αὐτὴ Εἰρήνη τοῦτον κατέλυσεν. 

174 (ρᾳα΄). Τὸ δὲ λεγόμενον μέγα λοετρὸν τὸ πλη- 
σίον τοῦ Βοὸς ἐκτίσϑη παρὰ Νικήτα εὐνούχου καὶ γεγονό- 

σι 

ούτῳ βουνῷ τοῦ Βρύα, μέλλει ἀκοῦσαι μετὰ πάντων τῶν ἀκολο- 
ϑούντων αὐτῷ τὴν βοὴν καὶ τὸν βρυγμὸν τοῦ ἐναπομείναντος 
λαοῦ, τῆς πόλεως ἤδη ποντιξομένης. 

2 καὶ οτη. κλαυϑμῶνος ΔῸ 8 δαμαντρὶ Α,, δαμα- 
τρὶ Ε, δαματρίου Β 4 ἐστι» ἦν ΑΟ. ὄὅ τοῦ τυφλωϑέντος 
παρὰ εἰρήνης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἡ (βῖτι. Β) 172. ΑΜ, 7058 

6 Φλωρεντίου Τιᾶτα. ΟΧ οοπΙθοῦ., βΒθα οὗ. ΝΊΟΘΘΡΒΟΣ. ρΡ. 88, 
4 οὐ 6. ΤΆΘΟΡΒδη. ρ. 467, 16 τὰ δπίο Καλλ. οτὰ. ΑΗ 
1 εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν Α, 8 γέγονε μονὴ Μ 9 ξη΄ ΑΜ, 
νυκη ΗΒ 11 τὸ πατριαργεῖον οτη. ἢ 12 μετὰ μηνῶν τεσ- 
σάρων Ὁ. 128. ΑΟΝ, ΤΗΒ 18 τὰ ἐλ. 1, τῶν ἐλ. τ6}]. 
14 τὸ ἐργοδόσιον 1 1ὅ μαστριανοῦ 4 16 γεγονότος 2 
παρὰ τοῦ δευτέρου κτήτορος τῆς πόλεως τοῦ μικροῦ ϑεοδοσίου Β 

11 ἴῃ πο δᾶάϊύ Β καὶ ἔκτισεν ἐν αὐτῷ τὰ πιτόρια 
(πιστώρια Β.). Οὗ ΠΙΠδ86 174--176. ΑΜ, 5848 τ:.ῳ τὰς 
τοῦ Α, χγεγονότος οτὰ. ΒΒ 
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839-845 τὸς ἐπὶ τῆς τραπέζης ἐν τοῖς χρόνοις Θεοφίλου τοῦ βα- 
σιλέως. . 

17 (ρᾳβ Ὁ δὲ ἀρχιστράτηγος τὰ ᾿Αββακερᾶ πλησίον 
Δδι1-4ἀτώ τοῦ Ξηρολόφου ἐκτίσϑη παρὰ “έοντος Μᾶακέλλη" ἐκλήϑη 

δὲ οὕτως, ὅτι εὐρέϑη ἐκεῖσε ἀβάκια παμμεγεϑέστατα καὶ 
ἀξιοϑαύμαστα. 

Β1:9. 176 (ραγ). Τὸ Κρύσταλλον δὲ ἐκλήϑη ἡ ϑεοτόκος 
451-414 Οὕτως, ὅτι ἐκεῖσε διερχόμενος ἔφιππος ὁ Μέων ὁ Μακέλλης 

ἔπεσεν κρύσταλλος χειμῶνος ὄντος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ. 

177 (280, σμ΄. Ὅτι τὰ ἹἹερίου πέραν᾽ ἱερέως τινὸς 
ἐσέβετο στήλη τοὔνομα Ἶρος. “Δέγεται δὲ Ἱερίου διὰ τὸ 
μνημεῖα πολλὰ εἶναι ἐκεῖσε" ἀλλὰ καὶ οἵ πολῖται πάντες 
ἐκεῖσε ἐϑάπτοντο. 

178 (286, 287, σμ΄, σμα). Τὸν δὲ ἅγιον Γεώργιον 
ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρεν. Πρῶτον δὲ ὃ ἅγιος ᾽4ν- 
δρέας ὃ ἀπόστολος ἐκάϑισεν ἐκεῖσε καὶ ἐδίδασκεν᾽ εἶϑ᾽ 
οὗτος ἐχειροτόνησεν τὸν ἅγιον Στάχυν εἰς τὴν ἁγίαν Εἰ- 

1717. Ἡ: Περὶ τῶν ᾽Ηρίων λέγεται ὅτι οἱ ἀποθνήσκοντες 
πολῖται ἐκεῖσε ἐθάπτοντο᾽ ἣ ὅτι στήλη τινὸς ἐκεῖσε ἐσέβετο ἤρως 
καλουμένου. Β: Περὶ δὲ τῶν ᾿Ηρίων᾽ ὅτι οἱ ἀποϑνήσκοντες τῶν 
πολιτῶν πρὸ τοῦ κτισϑῆναι τὸν ἅγιον Λουκᾶν ἐκεῖσε 
ἐθάπτοντο. 

1 ἐπὶ τῆς τραπέζης Α, Β, ἐπὶ τραπέζης Ἡ, τῆς τραπ. 1 ΔΑ, 
8 τὰ] τοῦ Η ἀββακερᾶ Α,, ἀββάκερα Α., ἀβάκιρα ὑ, 

ἀβακύρου Ἡ, ἀβακηρὰ Β, ἀβάκιᾳ σΟμΐ. ΤωδηᾺὈ.; νἱά. 1πα. ᾿οΡΟρΡΊ. 
1 ἐκλήϑη δὲ (καὶ δαα. Α,) κρύσταλος κυ Α 9. αὐτόν 

οοαᾷ. ρῥγϑοῖοσ Δ, 177. 178. ΑΟΜ, 50Η8Β 10 τὰ ἱερίου 
ὅτι τὰ ἱσπέραν ἱεραίος τινὸς ἐσαίβοντο στίλι τούνομα ἴρις" ὁ 
11 λέγεται δὲ καὶ γερίου ΑΕ; λ. δ. κι ἠρίου Ἐ, Βοο ξογίαβθο γϑοΐβ 

12 πάντες οὰα. ΑΟὸ. 14 τὸν δὲ ἃ. Γεώργιον) τὸν δὲ ναὸν ΑΟ 
(Πρηγορίου Ταχαρ. οοαϊοῖρυβ ἱπνιῦβ ΒΟ 010) 16 ἐκάϑισεν] 
κάἀϑιτῶν 11 Δὺ εἰς τὴν ἁ. Ἑΐρ. πονυχα οἀρυΐὺ ἱποὶρὶὺ Μ, 

41. 1}191 Ὁ (Ἢ ἁγία εἰρήνη τὰ γάλαταὶ) 
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ρήνην τὰ λεγόμενα Γαλάτου" ἐκλήϑη δὲ ἀπὸ Γαλάτου 
τινὸς οἰκοῦντος ἐκεῖσε. , 

179 (287, σμα΄). Τὸ Κερατοεμβόλιν᾽ ἦλθεν ὁ ἅγιος “" 
᾿ἀνδρέας πρὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἐπὶ τὸ Βυζάντιον 

δ καὶ ἔκτισεν εἰς τὰ ᾿Αρματίου καὶ ἐκαϑέζετο ἐκεῖσε᾽ ἐποίησεν 
δὲ σταυρὸν ἰδιοχείρως λατομήσας αὐτὸν καὶ γλύψας ἔστησεν 
αὐτὸν εἰς τὴν ἁγίαν Εἰρήνην τὴν παλαιάν" καὶ εἶϑ᾽ οὕτως 
ἦλϑεν εἰς τὸ Νεώριν, εἰς τὸν ἔμβολον τὸν καλούμενον 
Κερατοεμβόλιν καὶ ἐδίδασκεν᾽ εἴρηται δὲ οὕτως ὁ ἔμβολος, 

10 διότι ἁψίδα χαλκῆ ἦν ἐκεῖσε᾽ καὶ στήλη ἐπάνω ἵστατο 
ἔχουσα ἐν τῇ κεφαλῇ κέρατα τέσσαρα᾽ ϑαῦμα δὲ ἐγένετο 
ἀεί᾽ ὅστις εἶχεν ὑπόληψιν εἶναι κερατᾶς, ἐκεῖσε ἀπερχόμενος καὶ 
προσεγγίξζξων τῇ στήλῃ εὐϑέως, εἰ ἦν ὡς ὑπελάμβανεν, ἐγυ- 
οίζξετο ἐκ τρίτου ἡ στήλη εἰ δὲ οὐκ ἦν οὗτος ἐνυπόληπτος, 

16 ἴστατο σιγῇ καὶ οὕτως διηλέγχοντο οἵ κερατάδες. 
180 (20, κ). «“έγεται δὲ Μαναῦρα ὁ τρίκλινος τοῦ Β. 190 

μεγάλου Κωνσταντίνου, διότι ᾿ἀναστάσιος ὃ Δίκορος ὁ ἀπο- 491-818 

180. Α,.Α,ς (ααἱθυβοῦχα ἔβοϊαπὺ Ο Μὴ να]4θ ἀϊβοσεαρδηῦ: “4έ- 
γεται δὲ ὁ τρίκλινος τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου ἡ Μαγναῦρα, δι- 
ότι ᾿Δναστάσιος ὁ Δίκορος τῷ κζ΄ (κβ΄ Α,) ἕτει τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ καὶ τῷ δ΄ μηνὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ γεγόνασι πρὸς τὸ 
παλάτιον: πάντων δὲ ἀδημονούντων καὶ φευγόντων ἀπὸ τόπου 

1 τὰ γάλατα ὉἘ᾿, τοῦ γαλάτου Ἡ, τοῦ γαλατᾶ Β, Τὰ δὲ γαλά- 
του Εἰ δὲ οἵα. Α, ΠῈ, οὖν Μ; ἐκλίϑη δὲ οὗτος ὅτι ἀπὸ γαλατί- 
ονος τινὸς οἱκοῦντος ἑκήσε ἐκλίϑη οὗτος (810) γαλάτου Ἐὶ, γαλά- 
τη Ἡ, γάλαταΒ, γαλατίονος 1Α. ὮὉ Ε, γαλατίουλ, 179. 180. ΟΝ, 
ΨΦ"}8ΑΟΒ δὃδὲ τὸ κερατοεμβόλιν οτηῖβ. οοἀα. Ῥτδοῦον 1 ἦχϑεν 
δὲα 4 πρὸ τοῦ μεγ. Κωνστ. ογα. ΔῸ δὅ ἕκτισεν] ἐποίησεν τὴν 
σκηνὴν αὐτοῦ α ἀρμασίου ἐκάϑητο διδάσκων (αἀ 
9 κερατοέμβολον Ἡ, κερατέμβολον Δ, α, κερατοεμβόλεον Ο 
οὕτως οἴ. 10 ἁψίς ΗΟ, καμάρα ΑΟ, ἐπάνω] ἐκεῖσε 4 

11 ἐγένετο] ἑκίσαι γενόμενον Ὁ 12 ἐν ἑαυτῷ ὑπόληψιν 
ΑΕ 18 εἰ ἦν ὡς ὑπελάμβανεν ΗΟ, οτῃ. 161. γυρίξεσϑαι 

14 εἰ δὲ ἦν ἐκτὸς ὑπολήψεως ΑςὉ 16 σιγῇ] ἀσάλευτας 
ΑΟ, σιωπηρῶς Η καὶ οὕτως --- κερατ. ογα. Δ τλνηοντο 
Α,0, διήρχοντο 7, οοττοχὶ 
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γονότος εἰς τὴν αὐτοκρατορίαν Βασιλείου μετὰ τὸ ἀναιρε- 861-888 
θῆναι Μιχαὴλ συνεπτώϑη ὃ ναὸς ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ, μνή- 
μῃ τοῦ ἁγίου Πολυεύχτου, καὶ τοὺς ὄντας ἐκεῖσε πάντας 
διέφϑειρεν᾽ καὶ ἔκτοτε ἐκλήϑη σεῖσμα, ἐπεὶ πρῶτον οὐκ 

'δ ἐκαλεῖτο οὕτως. 

188 (220, σκα). Τὴν δὲ γυναικείαν μονὴν τὴν κα- 
λουμένην “Αὐγούστης Ἰουστῖνος ὁ Θρὰξ ὁ κράτιστος, ὃ 518-587 

ϑεῖος ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου, ἔκτισεν σὺν τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ Εὐφημίᾳ, ἐπεὶ καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐκεῖσε ἐτέϑη. 

1 [84 (228, σχε. Ἢ Χώρα᾽ τὸ πρῶτον εὐχτήριον ἦν Β 121 
ἡ τοιαύτη μονή. Κρίσπος δὲ ὃ ἔπαρχος καὶ γαμβρὸς τοῦ 
Φωκᾶ τοῦ Καππάδοκος περιωρίσϑη ἐκεῖσε καὶ ἔκτισεν ταύ- 605-610 

τὴν εἰς κάλλος καὶ εἰς μέγεθος ἀποχαρισάμενος ἐκεῖ καὶ 

Ι. ἃ Οὗ ἄθοσρ. Μοι. ρ. 164,50 υγσ. 1,.12 Ῥοβὺ ἐκεῖ δα αι Ὁ 
Βδᾶπο πδυσϑύ!ομθιη Ββατηρίδιη οχ ἀθοτρ. Μοπ. ὑ. ὅ64 βα. Μυτ.: 
ὅτι ἐν ὑπολήψει γέγονε τοῦ Ἡρακλείου τοῦ βασ. Καὶ γὰρ καὶ 
αὐτῷ συγκροτήσας ὁ αὐτὸς Κρίσπος καὶ κρατήσας διὰ τῆς ϑα- 
λάσσης τὴν βασιλείαν γαμβρὸς τυγχάνων Φωχᾶ᾽ καὶ μετὰ τοῦτο 
βασιλεὺς γράμματα κατ᾽ αὐτοῦ δεξάμενος ὁ ᾿Ηράκλειος ἔφη αὐτῷ 
οὕτως" “Ἄλιε, γαμβρὸν οὐκ ἐποίησας καὶ πῶς ἀληϑῆ φίλον ποι- 
ἤσειας:᾽ Διὰ ταῦτα οὖν ἐκεῖσε περιορισϑεὶς ἔκτισε κτλ. (οοἄ. Εἰ 
ὙΘΙΌΙΒ Ρ80]0 ἀϊβογθραῦ) 

ῶ χυριακῆς , γροϑὺ κυρ. δἀαϊὺ Ἡ μηνὸς ᾿Ιανουαρίου 9΄, 
μνήμῃ οτὰ. οοἀᾶ. ρταθίοσ 1 4 σίσμα Ψ, σῖγμα ἤγουν τά- 
φος Β., σῆμα Μι. σίγμα ΑὖὉ ἐπεὶ --- οὕτως] ἰδιώτικῶς 
δὲ σίγμα Ἡ, οω. Β 6 Ὅτι ἡ γυνεκία μονῇ αὕὔγουστος 9 
1 αὐγούστην Α,, τὴν καλ. αὖγ. οἵα. ΗΒ, αὐτο οίὰβ Ιο60 
δΒουϊθυπῦ τὰ προκοπίας; οοἄ. Εἰ ἰπΐογ μονὴν οὐ τὴν ἴη- 
βουὶὺ τὴν ἐκπλαγίαν αὐτῶν; 80. τῶν Προκοπίας, αὐδὸ ἴῃ 
Ἐ; δυϊθοοάπηΐ (Ξ-Ξ- ΠῚ 168) ᾿Ιουστῖνος οτα. 7, ᾿ἾΪ. ὁ Θρ. οα. ΗΒ 

ὁ κρατον 9 αὐτῆς ὨῈΕ᾽, αὐτοῦ τ0]]. (αὐτοῦ πρότερον ΕΣ) 
ϑοουσημάθτα Οθάσγθησσα 1 Ρ. 642 Βοῃπ. οὖ [υβύϊπυβ οὐ ΕΡΒθταΣδ 
πῃ τοοηϑδίθυιο Αὐρυϑδίδθ Βορυ1 οσϑηῦύ. 184. ΑΟΜ, 5Η68Β 

11 Κρίσπος (κρύπτος, γρίσπος, κρίσιππος) οτῆπθθ οοἀᾷ,, 
Πρίσκος Τιᾶταῦ., 804 οἵ. ἄθοσρ. Μοπ. ρ. ὅδ64 Μυῦσ. 123 τοῦ 
Φωκᾶ τοῦ Κ'] τοῦ Καππάδοκος καὶ ἀπηνοῦς Φωνῦ. ὡς Ἐκπὶ 
παρὰ τοῦ αὐτοῦ Φωκᾶ αὶ 
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σελεντιάριος τῷ εἰκοστῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
καὶ τῷ τετάρτῳ μηνὶ ] βροντῶν καὶ ἀστραπῶν πρὸς τὸ πα- 
λάτιον εἰλουμένων ἀδημονοῦντος καὶ φεύγοντος ἀπὸ τόπου 
εἰς τόπον ἐν ἑνὶ τῶν κοιτωνίσκων αὐτοῦ ἐκεῖσε κατέλαβεν 
αὐτὸν ἡ ὀργὴ ] τοῦ ϑεοῦ ἤγουν ἡ ἀστραπὴ καὶ ἡ βροντή᾽ ὁ 
καὶ ἐκεραυνώϑη καὶ ἐγένετο πυρίκαυστος. Ὅτε δὲ ἀπ- 
ἐθνησκεν, ἔβαλεν φωνήν᾽ “ὦ μάνα, ὑπὸ τῆς αὔρας ἀπ- 
όλλυμαι. Τὴν δὲ φωνὴν αὐτοῦ ἤκουσάν τινες τῶν ἀνϑρώ- 
πὼν αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο οὕτως ἐκάλεσαν τὸν τρίκλινον 
ἀπὸ τῆς μάνας καὶ τῆς αὔρας τοῦ πυρός. 10 

181. Τὸν δὲ ᾿φρχιστράτηγον τὸν μικρὸν τῆς Νέας 
491-818 “Δναστάσιος καὶ ᾿ἀριάδνη ἀνήγειραν. 

182 (211, σιγ). Τὸ δὲ Σίγμα τὴν ϑεοτόκον ὃ μέγας 
631-666 Κωνσταντῖνος ἀνήγειρεν καὶ εἶϑ᾽ οὕτως Ἰουστινιανὸς ὃ 

μέγας" μετὰ δὲ τκη΄ ἔτη σεισμοῦ φοβεροῦ καὶ ἐξαισίου γε- μὰ ῦ 

εἷς τόπον καὶ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως, προσέφυγεν ἐν ἑνὶ τῶν κοι- 
τωνίσκων ὃν ἕἔχτισε καὶ κατέλαβεν ἐκεῖσε ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ καὶ 
ἐκεραυνώϑη γεγονὼς πυρίκαυστος. Ὅτε δὲ ἀπέθνησκεν ἔκραξεν 
μεγάλως ὦ μάννα, ὑπὸ τῆς αὔρας ἀπόλλυμαι. Τὴν δὲ φωνὴν 
αὐτοῦ ἤκουσάν τινες τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο οὕτως 
ἐκλήϑη ὁ τρίκλινος δηλονότι ἀπὸ τῆς μάννας καὶ τῆς αὔρας τοῦ 
πυρός. 

Τ,.. 6 ροβὺ πυρίκαυστος ἴῃ. τοδγρίπὸ Ἰοοσμὰ οχ αθοσρ. Μοη. 
Ῥ. ὅ18, 34 --- 619, 4 Μυγ. (ὥστε αἶφν. --- ἃ ἐφόρει) δαβοτιρδὺ ἢ 

.82 -- Ἴδ οχ ἀθούρίο Μου. ὑ. 619, 11---1ὅ ἀ6 ΒοοΥ (οὗ. Β. Ζ. 
ΥΙΙ, 127) αὺἱ οοπμβοηύιῦ σὕχτῃ οΘΟα]06 2 

1 χς Η, τις α 4 ἐν ἑνὶ κτλ. ἐλϑόντα δὲ αὐτὸν κατ᾽ 
αὐτὸν τὸν τρίκλινον ἡ ὀργὴ κτλ. Η, Θ΄. α 1 ὦ μανα αὔρα 
ὦ ὑπὸ αὔρας ἀπόλλ. α Ἡχοϊαγηαίϊο μάνα οὐϊατα ἃρυὰᾶ [1,1.ἅ- 
Ῥγϑηᾶ. Τιοραῦ. ο. 28 10 γνοϑβὺ αὔρας ᾿ἱπβοτὶὺύ : ὅ ἐστιν μαναύρα 

181. Α,. 08 11 τὴν νέαν ΑἩ 12 ἈἌναστ. Ζήνων 
ΑΗ 182. 188. ΑΟΜ, 50“0248Β8 14 καὶ εἶϑ᾽ οὕτως] ὕστερον 
σὲ ΗΠ, εἦσα μετὰ τκη΄ ἕτη ᾽1. ὁ. μέγας᾽ μετὰ δὲ τὴν αὐτοκρατο- 

φέίων δασιεϊείον κτλ. Β 16 δὲ οτὰ. 7 



δ 

10 

ΠΑΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΩΣ [Π. 918 

γονότος εἰς τὴν αὐτοκρατορίαν Βασιλείου μετὰ τὸ ἀναιρε- 861- 
ϑῆναι Μιχαὴλ συνεπτώϑη ὃ ναὸς ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ, μνή- 
μῃ τοῦ ἁγίου Πολυεύκτου, καὶ τοὺς ὄντας ἐκεῖσε πάντας 

διέφϑειρεν᾽ καὶ ἔκτοτε ἐκλήϑη σεῖσμα, ἐπεὶ πρῶτον οὐκ 
ἐκαλεῖτο οὕτως. 

188 (220, σκα΄). Τὴν δὲ γυναικείαν μονὴν τὴν κα- 
λουμένην «ΑΑὐγούστης ᾿Ιουστῖνος ὃ Θρὰξ ὃ κράτιστος, ὁ 518-: 
ϑεῖος Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου, ἔκτισεν σὺν τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ Εὐφημίᾳ, ἐπεὶ καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐκεῖσε ἐτέϑη. 

184 (223, σκε΄. Ἣ Χώρα᾽ τὸ πρῶτον εὐκτήριον ἦν Β 15 
ἡ τοιαύτη μονή. Κρίσπος δὲ ὁ ἔπαρχος καὶ γαμβρὸς τοῦ 
Φωκᾶ τοῦ Καππάδοκος περιωρίσϑη ἐκεῖσε καὶ ἔκτισεν ταύ- 6502-ε 

τὴν εἰς κάλλος καὶ εἰς μέγεϑος ἀποχαρισάμενος ἐκεῖ καὶ 

Ι. ἃ Οὗ ἄθουρ. Μου. ρ. 184.0 Μυσ. 1,.12 Ῥοβὺ ἐκεῖ δα! Ὁ 
Βᾶπο πδυτδύϊομθιη βυϊηρύδιαη οὁχ (ἰθοσρ. Μοι. Ῥ. ὅθά βα. Μυτ.: 
ὅτι ἐν ὑπολήψει γέγονε τοῦ Ἡρακλείου τοῦ βασ. Καὶ γὰρ καὶ 
αὐτῷ συγχροτήσας ὁ αὐτὸς Κρίσπος καὶ κρατήσας διὰ τῆς 9α- 
λάσσης τὴν βασιλείαν γαμβρὸς τυγχάνων Φωκᾶ᾽ καὶ μετὰ τοῦτο 
βασιλεὺς γράμματα κατ᾽ αὐτοῦ δεξάμενος ὁ ΗἩράκλειος ἔφη αὐτῷ 
οὕτως" “Ἄϑλιε, γαμβρὸν οὐκ ἐποίησας καὶ πῶς ἀληϑῆ φίλον ποι- 
ἤσειας;᾽ Διὰ ταῦτα οὖν ἐκεῖσε περιορισϑεὶς ἔκτισε κτλ. (οοά. Εἰ 
γΟΣὈῚΒ ῥϑυ]ο αἰβογορϑῦ 

ῷ κυριακῆς 7, ροϑὺ κυρ. δἀαϊξ Η μηνὸς ᾿Ιανουαρίου ϑ'΄, 
μνήμῃ οτὰ. οοἀά. ρῥτδϑίον 1 4 σίσμα ., σῖγμα ἤγουν τά- 
φος Β, σῆμα Μ, σίγμα ΑΟ ἐπεὶ --- οὕτως] ἰδιώτικῶς 
δὲ σίγμα Ἡ, οα.Β 6 Ὅτι ἡ γυνεκία μονῇ αὕὔγουστος 2 
1 αὐγούστην Α,, τὴν καλ. αὖγ. οι. ΗΒ, ααἱ οἷὰ8Β Ιο60 
Βουιθυηῦ τὰ προκοπίας; ο6οα. Εὶ ποῦ μονὴν οὐ τὴν 1ῃ- 
βου τὴν ἐκπλαγίαν αὐτῶν; 80. τῶν Προκοπίας, αὐδ6 ἴπ 
ἘΣ δηὐθοοάυμπὺ (-- ΠῚ 168). ᾿[Ιουστῖνος οτα. Φ, ἾΙΪ. ὁ Θρ. ὁ. ΗΒ 

ὁ κρατον ἡ 9 αὐτῆς ὈῈΕ᾽, αὐτοῦ γ0]]. (αὐτοῦ πρότερον Ἐ) 
δροουπάυσχα Οδαγθπυχα 1 ᾿. 642 Βομη. οὐ [πϑύϊπυβ οὖ ΕἸᾺΡθσηΐδ 
ἴῃ τηοηδδβύοσιο Απσυδβύδθ βϑραῦ ογδπῦ. 184. ΑΟΜ, 5846Β 

11 Κρίσπος (κρύπτος, γρίσπος, κρίσιππος) οτηηθβ οοὐᾷά,, 
Πρίσκος Ἰιᾶταῦ., βθα οἵ. αβθοσρ. Μοῃ. Ὁ. ὅθ4 Με. Ὁ. τοῦ 
Φωκᾶ τοῦ ΚΙΊ τοῦ Καππάδοκος καὶ ἀπηνοὺῦς Φωνθ, ὡς Ἐκ 
παρώ τοῦ αὐτοῦ Φωκᾶ α 
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κτήματα πολλά. ᾿Ἐπεκλήϑη δὲ Χώρα, διότι ἐπὶ τοῦ Βύξαν- 

τος χωρίον ἦν ἐκεῖσε᾽ ἐπεὶ καὶ τὰ Στουδίου χωρίον ὑπ- 
ἤρχεν ἔξωϑεν τῆς Βύξης. 

18Ὁὅ (222, σκδ). Ἢ δὲ μονὴ τῆς Ξηροκέρκου, ὃ 
ἅγιος Μάμας, παρὰ τῆς ἀδελφῆς Μαυρικίου ἐκτίσϑη᾽ μετὰ 

05 γὰρ τὸ ἀποτμηϑῆναι τὸν Μαυρίκιον εἰς τὸν Εὐτροπίου λι- 
μένα σὺν τοῖς τέκνοις αὐτοῦ λαβοῦσα τὰ σώματα αὐτῶν 

κατέϑετο ἐκεῖσε ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ᾽ τὴν δὲ γυναῖκα αὐτοῦ 

καὶ τὰς τρεῖς αὐτοῦ ϑυγατέρας εἰς τὴν νῦν μονὴν τῆς 
Νέας Μετανοίας ἐκάϑισεν πρὸς ὀλίγον. Καὶ εἶϑ᾽ οὕτως 

καὶ αὐτὰς διὰ ξίφους ἀπέκτεινεν ὁ Φωκᾶς. ὙΤῆν δὲ γυ- 

ναῖκα αὐτοῦ ταφῆς οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ϑάλασσαν 
ἔρριψεν ἀποχεφαλίσας καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν συγγένειαν 
Φωκᾶς ὁ παράνομος ὥλεσεν. 

186 (147, ρπα΄). Τὴν δὲ ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν μονὴν 
καὶ τοὺς τάφους τούς ὄντας εἰς τὸ Πετρὶν καὶ τὸ λοετρὸν 

861-866 Βασίλειος ὃ βασιλεὺς ἀνήγειρεν καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτοῦ 
ἐκεῖσε ἀπέκειρεν. 

Β.122 187 (201, σγ. Τὴν ἁγίαν Ζωὴν τὴν οὖσαν εἰς τὴν 

1 ἐπὶ τῶν Βυξαντίων Ἐ, ἐπὶ τὸν βύξαντα Ἀ! 2 ἐπεὶ] 
καϑὼς ἨΒ τὰ Στουδ. χτλ] ἡ τῆς δίου ἔξω οὖσα τῆς 
πόλεως. α 8 ἕξω τοῦ Βυξαντίου Βογϊοιῦ οὗ ροβὺ ἐκεῖσε 
Ῥοηϊῦ Ο, ἐξ αὐτῆς βύξαντος Μ,ι, ἕξω τῆς βύξας Η 
18ῦὅ. 186. ΑΟΜ, 95Ηη28Β 4 τῆς ξῃρ.] τοῦ ,«ξεροκέρκου 7, τοῦ 
ξηροκεράμου Β, ᾿τῆς ξηροκεράμου Ἡ- ἡ οὖσα εἰς τὸν Ἐυλό- 
κερκον Δ, ἡ ξυλόκερκος Ό 1 λαβὸν ὁ 9 τρεῖς οτη. Α, 

εἰς τὴν νῦν λεγομένην νέαν μονήν Ας,, εἰς τὴν 
μονὴν τὰ νέας μεταν. ΕΜ, εἰς τὴν μονὴν τὰ νέα Ὦ (οτα. Ἐ)), 
εἰστινυνμονὴν τὰ νέα καλούμενα μετανοίας χάριν 1, ἐν 
τῇ νέα καλ. μονῇ Β, ἐν τῆ μονῇ τῇ νέα καλ. Η 10 ἐκάϑι- 
σεν] ἐφρουρεῖτο παρὰ τῶν τοῦ Φωκᾶ Β 1ὅ τὴν μονὴν --- εἰς 
οτῃ. Ὁ, 16 πετρίον Ὁ, πέτριον Η (ἐν τῶ πετρίω ΒῚ 
11 βα. τὰς - ἀπέκειρεν ῬΙῸ 818 τὰ ἅγια σώματα τῶν ἁγίων 
ἐκεῖσε ἔϑετο ΔΑ, (οἵ. 8 188) 187. εἰ 189. [ΑΟΜ, 7“88Β (οᾶ 
δ νη. 218 }. 1 ἔνϑα καὶ --- Ἰ. 6 ἀνήγ. ΟΤΊ.; Η.. 4 καὶ- ὁ ἀνήγ.; 
5.14 χαὲ --- ἴ ἐπεκύρ.) 191. δὲ ἁγία ξωὴ ἡ οὖσα εἰστὴν 

οκεέσίαΨψ τὴ»{ν μονὴν, αὐτὴν ὁ ὅ. Μ. ἀνιγειρεν᾽ ὁ 
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ἹΜΜωκισίαν ὁ ὅσιος ΜΜαρκιανὸς ἀνήγειρεν ἔνϑα καὶ τὸ ἅγιον 450-451 
αὐτῆς σῶμα κεῖται. 

188 (210, σιβ΄). Τοὺς ἁγίους Νοταρίους ὁ μέγας Θεο- 819-896 
δόσιος ἀνήγειρε καὶ τὰ σώματα τῶν αὐτῶν ἁγίων ἐκεῖσε ἔϑετο. 

δ 189 (208, σι). Τὸν δὲ ἅγιον Φίλιππον τὸν ἀπό- 
στολον ᾿ἡναστάσιος ὃ Δίκορος ἀνήγειρε καὶ κτήματα πολλὰ 491-518 

ἐπεκύρωσεν. 

190 (209, σια). Τῶν δὲ ἁγίων Μανουήλ, Σαβὲλ 
καὶ Ἰσμαὴλ τὸν ναόν' μετὰ τὸ καυϑῆναι αὐτοὺς παρὰ 

10 Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου ἐπὶ τὸ χερσαῖον τεῖχος Θεοδόσιος 519-396 
ὁ μέγας τὸν ναὸν ἀνήγειρεν καὶ τὰ σώματα τῶν ἁγίων 
ἐκεῖ ἔϑετο. 

191 (200, ση). Τὸν δὲ Πρόδρομον τὴν παλαιὰν 
πόρταν ὃ μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρεν᾽ τὸ δὲ κτίσμα 

16 ἠκούμβιζεν εἰς τὸ χερσαῖον τεῖχος. 

192 (207, σϑ΄). Τὸν δὲ ἅγιον Ἐλευϑέριον Βασίλειός 
τίς πατρίκιος ἐν τοῖς χρόνοις ᾿Αρκαδίου ἀνήγειρεν. 896-408 

198 (216, σιη). «441 μοναὶ τὰ ᾿4λεξανδρίας καὶ Γρη- 

γορίας᾽ αἵ δύο μοναὶ τῆς ἁγίας Δομνίκας ἡ ἐπονομαζομένη 

80 τὰ ᾿Δἀλεξανδρίας καὶ ἡ ἄλλη μονὴ ἡ λεγομένη τὰ Γρηγορίας 
ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου ἐκτίσϑησαν. Ἔμ- 979-.398 

ϑοῦσαι γὰρ ἀπὸ Ρώμης εὗρον ἄοικον τὸν τόπον καὶ αἰτη- 

ῶ αὐτῆς Ἡ, αὐτοῦ Α (οὗ καὶ ϑανὼν κατετέϑη Β) 
190. ΑΟΜ, 5848 9 καυϑ.] κτισϑῆναι 2 10 ροβὺ τεῖχος 
ἰπβουϊῦ Α, τότε γὰρ ἦν ἐκεῖ τὸ τεῖχος, Βα. ἘΜ. 12 8.0. 
Ἰαὐοσροϊανιῦ Ἰοσύχη οχ 1 ὅ8 191. ΑΟΜ, 5598ΒἘ. ΟΕῚ ὅ8 

18 Τὴν δὲ παλ. πόρταν (τὸν πρόδρ. οι.) 7824, Τὴν παλ. 
καλουμένην πέτραν Β (οἴ 1Π 19) 14 πόρταν οὰβ. ΟΜ. τὸ 
δὲ κτλ.] ὅπου ἦν τὸ ἀρχαῖον καὶ παρ᾽ αὐτοῦ κτισϑὲν χερσαῖον τεῖ- 
χος Β 16 ἠκούμπιξεν Α, 192 ---1982Δ.ὡ ΑΟΜ, 08 
16 Βασίλειος οα. ΑΟ 18 αἱ μοναὶ τὰ ἀλεξανδρίας καὶ 
γρηγορίας ἴῃ 9 ταῦτο ρῥἱοδ βυπῦ; οὐὰ. ΑΟΗ 19 τῆς ἐπονο- 
μαξομένης 20 τὰ ἀλεξάνδρου Η Ὁ, τὰ ἀλεξάνδρεια Κα τὰ 
Γρηγ.] τὰ ρας Η, υπᾶρ ἴδιο. τὰ ίανρυας τσ, 
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σάμεναι τὸν αὐτὸν βασιλέα δέδωκεν αὐταῖς τὸν τόπον καὶ 
συνδρομὴν καὶ ἀνήγειραν τὴν μονὴν. 

Β138 1988 (217, σιϑ΄). Ὁ ὅσιος Ζῖος ὡσαύτως καὶ αὐτὸς 
αἰτησάμενος τὸν βασιλέα, δέδωκεν καὶ αὐτῷ τόπον καὶ ἀν- 
ἤγειρεν τὴν μονήν. 

194 (218, σκ. Τὸ δὲ καλούμενον Μυροκέρατον ἡ 
582-602) μονὴ ἐκτίσϑη ἐν τοῖς χρόνοις Μαυρικίου τοῦ βασιλέως. 

Φασὶ δὲ πολλοὶ τῶν ἱστορικῶν, ὅτι τὸ κέρας τοῦ ἐλαίου, 
ὅπερ εἶχεν Σαμουὴλ ὃ προφήτης καὶ ἔχοιξεν τοὺς βασιλεῖς, 
εἰς τὴν αὐτὴν μονὴν ἐκρέματο καὶ διὰ τοῦτο οὕτως 
ἐκλήϑη. 

190 (214, σις. Τοῦ δὲ Ξυλινίτου ἡ μονὴ ἐκτίσϑη 

τιτ-πᾶὶ παρὰ Νικήτα μαγίστρου ἐν τοῖς χρόνοις “έοντος τοῦ Συρο- 
γενοῦς, τοῦ πατρὸς Καβαλλίνους Ὁ αὐτὸς δὲ Ξυλινίτης 

ἀπεκεφαλίσϑη εἰς τὸν σφενδόνα παρὰ τοῦ αὐτοῦ “έοντος 
δι ἐπιβουλήν. [Ἔχει δὲ τὸ ὄνομα ἡ μονὴ διὰ τὸ τὰς 
μοναξζούσας χρῆσϑαι εἰς ὑπόδησιν τοῖς οὕτω καλουμένοις 
ξυλίνοις. 

196 (21ὅ, σιζ). Ἢ δὲ μονὴ τὰ ᾿ἸΙκασίας ἐκτίσϑη 

παρὰ Ἰκασίας τῆς μοναχῆς, εὐπρεποῦς καὶ εὐλαβοῦς καὶ 

. 196. Ἡ ῖο ἀϊβοτοραῦ: Ἢ μονὴ τὰ Εϊκασίας ἐκτίσϑη παρὰ 
Εἶκ. μοναχῆς εὐλαβεστάτης καὶ σεβασμίας γυναικός, ὡραίας τῷ 
εἴδει" ἣν δὴ κοσμικὴν οὖσαν Θεόφιλος ὁ βασιλεὺς ἰδὼν λαβεῖν 
γυναῖκα ἠϑέλησεν͵ εἰπὼν ὡς ἄρα “διὰ γυναικὸς ἐρρύη τὰ φαῦλα.ἢ 

1 αὐτὰς Δ.Ὁ 2 καὶ συνδρομὴν οτὰα. ΑΟ τὴν μονὴν] 
τοὺς ναούς 5}8 ὃ Ιῃ ΟΙ8886 Α 8 1988 ΟΟἸ]οοαῦαγ ροϑὺ 194 

ὡσαύτως καὶ αὐτὸς οτχ. 4 δέδωκεν κτλ. τόπον λαβὼν 
ἔκτισε τὴν μονὴν τὴν δίου καλ. Η καὶ αὐτὸν 4 194.-- 
196. ΑΟΜ, “ΕΒ 6 μυριοκεντινάριν ὦ ἡ μονὴ οτη. ΑΟ 

1 μαρκιανοῦ 71ΗηΒ 9 ἔχριξεν τοῖς βασιλείοις ὦ 
16 εἰς τὴν σφενδῶνα Δ, Β, εἰς τὴν σφενδόνην Η 16 δι᾿ ἐπι- 
βουλῆς Δ. ΠῈ Φυδθ ὑπὸῖ8 ἱπο] 81, 1ῃ 8010 Η οχϑίδηῦ 
19 εἰκασίας Β (οὗ Η), κασίας Ἐ' ἴῃ ὑϊΐα]ο (περὶ τὰ κασίας) 
20 ροβὺ μοναχῆς δαά!ῦὺ Ο: ὅτε τῆς βασιλείας ἀπέτυχε παρὰ 
Θεοφέζον βασιλέως. ΟΕ Ἢ 
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σεβασμίας γυναικός, ὡραίας τῷ εἴδει τῆς τε κανόνας καὶ 

στίχους ποιησάσης ἐν τοῖς χρόνοις Θεοφίλου καὶ [Μιχαὴλ 839-861 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

197. Τὰ δὲ Σμαράγδης σὺν τῷ λοετρῷ ἐκτίσϑησαν 
παρὰ Σμαράγδου πατρικίου καὶ στρατηγοῦ ἐν τοῖς χρόνοις 
Τιβερίου τοῦ Θρᾳκός, διότι οἷκος αὐτοῦ ἦν ἐκεῖσε. δ18:888 

1958 (200, σβ΄. Τὰ δὲ Κουκοροβίου τὴν μονὴν 
ἔκτισεν ὁ ὅσιος Εὐάρεστος ἐν τοῖς χρόνοις Μιχαὴλ τοῦ 850-829 
Τραυλοῦ τοῦ ᾿Δμορραίου. 

199 (129, ροϑ΄. Ὁ δὲ ἅγιος Μάρκος πλησίον τοῦ Β. 134 
Ταύρου ἐκκλησία ἦν μεγάλη ξυλότρουλος, κτισϑεῖσα ὑπὸ 
Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου καὶ κατενεχϑεῖσαν Ῥωμανὸς δεσπό- 819-896 
της ὃ γέρων ἀνήγειρεν αὐτήν. 919-944 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐκείνη σοφωτάτη ἦν, μετ’ αἰδοῦς πως ἀντέφησεν᾽ "ἀλλὰ 
καὶ διὰ γυναικὸς πηγάξει τὰ κρείττονα" Ταῦτα ἀκούσας 
ὁ Θεόφιλος ταύτην μὲν εἴασε, Θεοδώρᾳ δὲ ὃ ἐπεφέρετο χρυσοῦν 
μῆλον ᾿δεδώκει. Ἣ οὖν ἘΕἰϊκασία τῆς βασιλείας ἀποτυχοῦσα τὸ 
τῶν μοναξουσῶν ἐνδιδύσκεται σχῆμα, κανόνας πολλοὺς καὶ 
στιχηρὰ καὶ ἄλλα τινὰ ἀξιοϑαύμαστα ποιήσασα. Ουδθ δΒυταρίδ 
Βηὺ ὁχ αθοσρ. Μου. Ρ. 700 Ματ. 

1 τῆς τε--- ποιησάσης] , ἥτις... ἐποίησε Α,͵ ἥτις... ποι- 
ἤσασα Δ, Μ, ἥτις σοφωτάτη οὖσα... . ἐποίησε καὶ ἐμελῴδησεν Β 
2 μιχ. τοῦ τραυλοῦ καὶ ϑεοφίλου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ «Δ, 11] πἰδὶ 
Θεοφίλου τοῦ βασιλέως Β; Μιχαὴλ καὶ Θεοφίλου τοὺ πατρὸς 
αὐτοῦ ΕΜ, Θεοφίλου καὶ Μιχαὴλ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ΒΒ 8 [ἴῃ 
πο δᾶαὶϊῦ ἔξη ἐν αὐτῇ ὈῈ,, ἔξη ἐν αὐτοῖς Μ, ὁποία τὰ εἰς τὴν 
πόρνην καὶ εἰς τὸ μύρον᾽ αὐτῆς γάρ εἰσιν ἄπαντα ταῦτα Εἰ 
197.., 528Β 4 Τὰ σμαράγδου Η λουτρῶ ΑΗ 6 δι- 
ὅτι) καὶ ὃ Α, ἐπεὶ Ἡ, διότι --- ἐκεῖ οτα. Β 198. ΑΟΜ 

Ἴ κουρουβίου Α,, κουκουρουβίου Δ, οὗ, ̓ Ιωάννης ἐπιλεγόμενος 
Κοκκορόβιος ἸΒΘοΟΡΒδη. ρΡ. 227, 10 ἀθ ΒοοΥ 199. ΑΟΜΝ, 
7η8Β 11 κτιισϑεῖσα --- 18 αὐτήν οι. ΑΟ 12 καὶ 
κατ. κτλ.) εἶτα κατενεχϑεῖσα ἀνηγέρϑη παρὰ Ῥωμανοῦ τοῦ 
“Μακαπηνοῦ Ἡ, εἶτα ὑπὸ σεισμοῦ κατενεχϑεῖσαν ἀνήγ. κτλ. Β 
κατενεχϑὲν ὁ 
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200 (129, ροϑ.. ᾿4λλὰ καὶ Κωνωπίων ἐστοιχειώϑη 
καὶ ἵστατο ἐστηλωμένος ἐπάνω τῆς ἀψίδος τοῦ Ταύρου τῆς 
δυτικῆς χαλκοῦς δὲ ἦν ὃ κώνωψ καὶ μυῖα καὶ κόρις᾽ καὶ 
ἐξ αὐτῶν τῇ πόλει οὐκ ἐπεφοίτων. Ὁ δὲ Βασίλειος ὁ βα- 

σιλεὺς ἔκλασεν αὐτόν. 

201 (1ὅ8, οη). Ἡ δὲ καλουμένη Νεκρά᾽ τὰ σώματα 
τῶν ἀναιρεϑέντων ἐπὶ τοῦ μεγάλου ᾿Ιουστινιανοῦ ἐτέϑησαν 
ἐκεῖ διὰ τὸ μὴ χωρεῖν ἀλλαχοῦ ϑάψαι αὐτά, ᾿Απέφραξε 
δὲ τὰ σκάλια ἀπὸ τοῦ Πρωτοϑύρου μέχρι τοῦ Καμελαυκίου" 
καὶ οὕτως ἐτίϑουν τὰ νεκρὰ σώματα. [Ἔστὶ δὲ ἡ λεγο- 
μένη Σάπρα.] 

202 (1δὅθ0, ο57). Ἢ δὲ στήλη ἡ ἰσταμένη εἰς τὴν 
φιάλην τοῦ ᾿Ιπποδρομίου εἰς τὸ στυράκιν ἡ χαλκῆ καὶ γυ- 
ναικοειδὴς Εἰρήνης ἐστὶν τῆς ᾿4ϑηναίας, ἣν ἀνήγειρεν 
Κωνσταντῖνος ὃ υἱὸς αὐτῆς εἰς ϑεραπείαν αὐτῆς. 

200. ΑΟΜ (ΟΜ οοπίαησαμπὺ σορα οὑτὰ 8 199), 5“η68. 
Οὗ, ΠῚ 24, ὑπᾶρ 1ϑηρ. ἄσπὸ Ἰοοῦχη ἱπίοσροϊανῦ 1 ἄλλος δὲ 
κωνωπίων Α, ΜΕ, ἄλλος (-ως) δὲ κωνωπίωνα 950, ἀλλὰ καὶ κω- 
νωπίων Α,(Η  ἐστυχιότυτο (Ὁ) ὅ, ἐστοιχείωσε ὁ ὃ δυσικῆς  Μὶ 

χαλκὸς 9 καὶ μυῖα---ὅὦ αὐτόν οτὰ. μυυία καὶ τὰ 
ἄλλα ξωύφια καὶ ἐξ αὐτῶν οὐκ ἐπεφοίτα τι τῇ πόλει Ἡ, ἡ μυῖα 
καὶ τὰ λοιπὰ ξωύφια καὶ ἄχρις οὗ ἴστατο, οὐκ ἐφοίτων τῆ πόλει 
μυῖαι ἢ ψύλλαι ἢ κώνωπες Ε΄, καὶ μυῖαι καὶ κώνωπες καὶ κό- 
ριδὲς οὐκ ἐπεφοίτων τῇ πόλει Α., καὶ μυῖαι καὶ κόριδες Ἡ1] 
ΔΙΏΡ]1ὰ8 Ας ἐπεφοίτουν 7 4 . ὁ δὲ βασιλεὺς Μιχαήλ Β 
ὅ ἠφάνισεν αὐτὴν συντρίψας Ἡ, ἐξ οἰκείας ἀνοίας κατήγαγε καὶ 
ἠφάνισεν αὐτόν αι, ἐτξάκισεν αὐτόν" ἦν δὲ τοῦτο ὅτι διὰ ταῦτα 
οὐκ ἐπεφοίτων τῇ πόλει οὔτε κόριδες οὔτε μυῖαι οὔτε φύλλαι 
οὔτε φϑεῖραι οὔτε κώνωπες Α, αὐτό 1 901. ΑΟΜ, ΗΒ 

6 Ὁ τόπος ὃς καλεῖται νεκρά Β 7 ίουστ. ἐν τῶ ἱπποδρομίω 
ἐτέϑησαν Ο 8 ἀπέφραξαν Η 9 τοῦ πρωτοϑύρου Α, ΠῈ6᾽, 
τοῦ προϑύρου Α,, τοῦ πρώτου ϑύρου Εἰ, τῆς πρώτης ϑύρας Ἡ, 
τῆς παραϑύρου Β: οἵ. Οοηδῦ. ῬοΙΡΒ. οδογ. Ρ. 834, 6 καμελαυ- 
κίου Α,, καμελαύ Ας, Ὁ, καμελαύκον ΕῊ, καμαυλάκη ΒΕ, καμα- 
λαυκίον Μ, καμιλαυκίου Β. Ἐπδὺ ποΙημθῃ ὑ{1011π11, οἵ. Οομπβύ. 
ῬΟΥΡῈ. οδϑυ. Ρ. 18, 10 οὐ δ78, 9 10 Θυδθ ὉΠΟῚΒ 1ΠΟ]0Β], 1ῃ 
Β010 Εἰ οχβίδηῦ 202 ---206. ΑΟΜ, 5028 18 φιάλη» κε- 
φαλὴν ΑΟ (βθα ἴῃ {ΐα]ο φιάλην ὦ τὸ οἱ. 9 στυράκιον 
4, καὶ] ἢ Ὁ 14 ἀνήγ, ἀνιστόρησε ἃς 

0 μὰ 

18 
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9208 (1ὅ17, οζ75. Τὰ δὲ κτίσματα τὰ εὐμεγεϑέστατα Β 19: 
τὰ εἰς τὸν ἅγιον Σέργιον οἷκος ἦν τοῦ μεγάλου Ἰουστινι- 551-8ι 
ανοῦ ὄντος αὐτοῦ πατρικίου. 

204 (98, ρκε. Τὰ Πατρικίας ἡ ϑεοτόκος ἡ οὖσα 
ὃ ὕπισϑεν τῆς ἁγίας Σοφίας πρὸς ἀνατολάς" οἷ βασιλεῖς δὲ- 

ἐρχόμενοι ἐπὶ προελεύσεως μετὰ τῶν δεσποινῶν, ὁπόταν 
ἤϑελον ἀπελϑεῖν εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν, ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ 
ἵσταντο. Οἶκος δὲ ἦν κτισϑεὶς παρὰ τοῦ μεγάλου Κων- 
σταντίνουυ 4ἴ δὲ πατρικίαι αἴ ξωσταὶ καὶ οἷ πατρίκιοι 

10 ἐχεῖσε προσήρχοντο καὶ ἤλλασσον τὸν βασιλέα καὶ τὴν βα- 
σίλισσαν μετὰ καὶ τῶν πραιποσίτων. 

20 (97, ολ). Τὰ δὲ Βασιλίδου οἷκος ἦν πατρικίου 
Βασιλίδου καὶ κυαίστορος τοῦ μεγάλου Ἰουστινιανοῦ. 531-8. 

206 (67, ξζ). 41 δὲ πύλαι αἵ χαλκαῖ αἵ ἱστάμεναι 

16 εἰς τὴν Τρικύμβαλον τοῦ Τζυκανιστηρίου παρὰ Βασιλείου 861- 8; 

204. Ἡ, οὖλ Β ῥχοριίπαυσαβ δϑῦ, 866 ρχδουοῦ: Εἰς δὲ τὴν 
ὑπεραγίαν ϑεοτόκον τὰ Πατρ. γέγραπται, ὅτι, ὅτε ἤρχοντο οἱ 
βασιλεῖς μετὰ τῶν δεσποινῶν ἐπὶ προεῖ. εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ ϑεοῦ 
λόγου Σοφίαν, ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ἵσταντο" οἶκος γὰρ ἦν 
ἐκεῖσε μέγας κτισϑεὶς παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνστ. καὶ οἱ μὲν 
σιατρίκιοι καὶ πραιπόσιτοι ἐκεῖσε ἤλλασσον καὶ ἐξώννυον τὸν 
βασιλέα" ὁμοίως καὶ αἱ ξωσταὶ ἐξώννυον τὴν δέσποιναν. 

ῷ σέργιον καὶ βάχχον Α, οἶκοι Β 8 ὄντος --- πατρι- 
κίου οτα. ὅ πρὸς ἀνατολὰς οὰ. ΑΟΗΒ διερχόμενοι 4, 
ἤρχοντο Α 1 ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ἴσταντο Ἰγπβοτὰϊ οχ Η (βία. Β)), 
οτα. 16]]. 9 844. «4ἱἱ δὲ πατρ. --- πραιποσίτων ΟὍ, ἴπ πο 8ἅ- 
ἀυπὺ καὶ τῶν ξωστῶν ΑΜ: καὶ προήρχοντο αἷ τε ξωσταὶ καὶ 
οἱ πατρίκιοι καὶ οἱ πραιπόσιτοι καὶ ἐξώννυον τοὺς βασιλεῖς Β, 
αἱ δὲ πατρικίαι ἐξοσταὶ καὶ οἱ πατρ. ἐκήσαι προήρχοντο καὶ 
ἤλασαν τὸν βασιλέα καὶ τὴν βασίλεισσαν ὁμοίος ἑἐξοσταὶ ἴλασαν, 

οἱ δὲ πρεπόσιτοι τὸν βασιλέα 5 12 βασιλὲ Α,, βασιλίδος 70 
Ῥοϑὺ Βασιλ. ἱπβοτιὺ Ο ὁ ἅγιος Νικόλαος 18 βασιλί- 

δους Ο 14 αἱ πρότερον στ. ΠΘΒΟΙΟ ὑπ 80. 16 εἰς 

τὸ τρ. Η, ει τρ. Α, τξζουκανιστηρίου ὁ 
ϑοσίρίοσζοθ Οχίρ. Οομπδίδιις ΤΙ. λὸ 
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τοῦ βασιλέως ἐπήρϑησαν ἀπὸ τῶν ἐμβόλων τοῦ Φόρου ἐκ 
τὰ Χαλινάρια᾽ ἐστάϑησαν δὲ παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταν- 
τίνου ἄντικρυς τοῦ Σινάτου᾽ κτίσας δὲ τὴν Νέαν ὃ Βασί- 
λειος ταύτας ἀνελάβετο. 

201 (199, σα. Ἢ μονὴ τὰ ΖΔαλμάτου ἐκτίσϑη παρὰ 
Δαλμάτου πατρικίου, ἀνεψιοῦ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου᾽ 
ἐξ οὗ καὶ ᾿Δψίμαρος ὁ Τιβέριος βασιλεύς, ὅτε ἀνῆλϑε μετὰ 
χελανδίων καὶ ἐκράτησε τῆς βασιλείας, τὸν βασιλέα “εόν- 
τιον περιορίδας ῥινοκοπηϑέντα ἐν τῇ αὐτῇ μονῇ ἐφρούρει. 

208 (2560, σνς7. Τὸν δὲ ἅγιον Γεώργιον τὸν ἐν 
610-658 Καλχηδόνι Σέργιος ὁ πατριάρχης ἔκτισεν [ὁμοίως καὶ τὰ 

886-911 

[ “ ἹΜαρνακίου τὴν ϑεοτόκον] ἐν ᾧ καὶ τὸ βέβηλον αὐτοῦ 
σῶμα ἐκεῖσε κεῖται. Ὁμοίως καὶ τὰ εὐκτήρια πάντα τῆς 
ἁγίας Σοφίας τὰ ἐν τοῖς κατηχουμένοις ἔκτισεν δοὺς ἐκεῖ 
σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ πολλὰ καὶ πορφύρας διαχρύσους ἐκ 16 
βύσσου καὶ κειμήλια εἰς πλῆϑος. 

209 (68, ξγ}. Τὸν δὲ ἅγιον Στέφανον εἰς τὸ Σίγμα 
πλησίον ὃ μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρεν. Ὁ δὲ “έων ὃ 

907. 1.8. Οὗ αθοτρ. Μοη. ". 782, 1 ἀθ Βοοσ: (ἀφίμαρος) 
καὶ τὸν Λεόντιον χειρωσάμενος καὶ ῥινοτομήσας αὐτὸν ἐν τῇ 
μονῇ τῆς “αλμάτου περιώρισεν. 

1 ἐκ τὰ χαλιναρία 1Α,, τῶν χαλιναρίων ΟΝ, ἐκ τῶν χαλ. Ας, 
οἵ. ΗΒ 2 ἐστάϑησαν ---4 ἀνελ.} 1] πΙδὶ καὶ ἔστησαν εἰς τὴν 
νέαν Ἡ 4. ταῦτα ΨΑ, ἀνελ.] ἐπῆρε καὶ ἀπήγαγε ΟἍ, ἐπῆρε 
Α,, ἀφείλετο 07. ΑΟΝ, ΗΒ δ ὴἡ μονὴ τοῦ δαλμάτου ΗἩ, ἡ 
μονὴ τῶν δαλμάτουΒ 6 δαλματίου ὈῚΠ., ἀνεψιοῦ τοῦ μ. Καὶ. 
οἵω. ΗΒ 8 χελανδίων ΟΑ,. Β, χελαντίων Α,, χελάνδουι ῃΡ Μεόν- 
τιον Ας ὈΕ᾽, ἰουστινιανὸν Η ἘΝ, λέοντα 16}. 208. 2309. ΑΟΜ, 9Η88Β 

10 Γεώργιον οτη. ᾧ τὸν ἐν καλχ. Α, Μ, τὴν χαλκηδῶνα (, 

τὴν χαλκῇν Η, τὰ χαλκίδου Β, τὸν ἐν χαλκηδόνι Α00 
11 ἔκτισεν ὁ αἱρετικός Β ὁμοίως κτλ. οχϑύαῦ ἴῃ ς ΟΝ (εἰς 
τὰ μαρτινακίου ἢ 12 ἐν ᾧ---18 κεῖται οἵα. Δ, 18 Ὁμοίως 
--16 πλῆϑος οὐ. ΟΝ Β 16 σκεύη οτη. 4, κειμήλια Η ἐκ 
,ϑβόσσον οτα. ὦ 18 εἰς τὸ Σίγμα πλησίον] πλησίον τοῦ σῆμα Β 

ὁ δὲ βασ. ... ὁ φιλόσοφος ΗΒ 
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βασιλεὺς ἀνήγειρεν αὐτὴν μικράν, καὶ τὴν ὕλην πᾶσαν τῶν 
χρυσῶν ψηφίδων καὶ τῶν πολυποικίλων λίϑων καὶ κιόνων 
ἀπέϑετο εἰς τοὺς ἁγίους ᾿Δποστόλους καὶ ναὸν ἀνήγειρεν 
τοὺς ἁγίους Πάντας [διὰ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ϑαυ- 

ματουργίαν καὶ ἁγιότητα, τῆς πρώτης λέγω Θεοφανοῦς τῆς 
ἁγίας καὶ ϑαυματουργοῦ βασιλίδος]. Ἐκεῖσε δὲ κεῖται ὃ 
ὅσιος Ἰσάκιος. 

210. Τὸν ἅγιον Μητροφάνην ὃ μέγας Κωνσταντῖνος 
ἀνήγειρεν. Ἢ ἁγία Τριὰς ἡ οὖσα εἰς τὸ ᾿Εξακιόνιν, νῦν 
δὲ οἱ ἅγιοι ᾿Απόστολοι ὀνομαξομένη ἀνήγειρεν αὐτὴν ὃ 
μέγας Κωνσταντῖνος" σωμπτωϑεῖσαν δὲ ὃ μέγας Ἰουστινι- 
ανὸς ἀνήγειρεν. 

211 (161, πγ.. Ὄτι τὰ Ἴλλου ὁ Πρόδρομος πηγὴ 
τυγχάνει ἐκεῖσε᾽ καὶ ἐφώλευεν δράκων παμμεγεϑέστατος 
ἐκεῖσε᾽ ἦν δὲ καὶ ταμεῖον βασιλικόν. Καὶ πολλοὺς ὃ δρά- 
χων ἤσϑιεν᾽ ὁ δὲ ἅγιος Ὑπάτιος ἐκεῖσε παραγενόμενος 

831-δί 

μετὰ τῆς ῥάβδου αὐτοῦ ἐχούσης κάτω ἦλον σιδηροῦν σφρα- Β 13 
γίσας καὶ κρούσας τὸν δράκοντα ἐξέψυξε᾽ καὶ λαβὼν αὐτὸν 

μέσον τοῦ Φόρου προέϑηκε νεκρὸν καὶ ἔκαυσεν αὐτόν. 
Καὶ διὰ τοῦτο ὠνομάξετο ὃ τόπος οὕτως, καὶ ἀπὸ Ἴλλου 
μαγίστρου τυραννήσαντος καὶ ἐκεῖ οἰκοῦντος. 

1 ἐποίησε μικρὰν Ο (μικρὸν Ε)), ἐποίησε μακρὰν Μ,͵ ἐσμίκρυνε 
τοῦτον Β, οἵα. Η: πο]] ΘοΥτίροιθ αὐτὸν μικοόν 2. ἀψίδων 1 

κίονας Δ. Ο 8 τοὺς ἁ. ἅποστ.--- ἀνήγ. οτα. Β 4 Θυδθ 
ὍΠΟΙΒ ποδὶ, ἴῃ 8010 Εἰ οχβύδηῦ 6 ἐκεῖσε κτλ. ροβὺ ἀν- 
ἤγειρεν (]. 9) ἱπβογῖῦ Α, 7) ἰσαάκιος ΗΠ 210.4.4,1,88Β 
11 συμπτωϑεὶς Α,, συμπτωϑέντα Ἡ: συμπτωϑεῖσαν Α,. : ΟὈ] 1 ἰοτα- 
ματα ἴῃ ., συμπτ. κτλ. οἵὰ. Β 211. 916. ΑΟΜ, 5848Β8 
14 ἐτύγχανε Α, ἐνεφώλευε ΑΘ 16 πολλοὺς ἀσκέπτως κατ- 
ἐρχομένου ΒΒ 171 ἔχουσαν Ὁ ἴλουν 3 ἥἤλους σιδηροῦς Α΄ 

18 ἐξέκοψεν 4, ἀπέψυξε Α,, ἐφόνευσε Ἡ, ἐξέψυξε Α4(0 
20 Καὶ διὰ τοῦτο κτλ.] οτι. Η, ὀνομάξετε δὲ οὗτος ({{{||Π| μα- 
γίστρουν τοῦ τυραννήσαντος τοὺς οἱκοῦντας ἐκῆσαι 5 καὶ ἀπὸ 
κτλ] ἢ, καϑότι καὶ ἀνώτερον εἴπομεν (ΠῚ 88), ἀπὸ Ἴλλου τοῦ 
μαγίστρου τοῦ τυραννήσαντος καὶ χατασγεϑέντος αὶ ἔυτυτϑεν- 

τος Β (Πϑιιῦ. Ἰπέθγροϊανὶῦ Ἰοουτω) 
δὼ 

410 
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212 (128, ρξβ΄. Τὴν ἁγίαν Θεοφανὼ ἔξωϑεν τῆς 
913-989 παλαιᾶς κόγχης τῶν μνημοϑεσίων, ἀνήγειρεν αὐτὴν Κων- 

σταντῖνος ὁ υἱὸς “έοντος ὁ Πορφυρογέννητος [ἥτις κατ- 
ἔκειτο εἰς τοὺς ἁγίους ᾿Ζ“ποστόλους, ἥτις μέχρι τῆς σή- 
μερὸν ἀναπηγάξει κρουνοὺς ϑαυμάτων μεγίστων ἐν τῇ 
γυναικείᾳ μονῇ τῆς εἰς ὄνομα τιμωμένης τοῦ μεγάλου καὶ 
ἁγίου Κωνσταντίνου. ] 

218 (21, κα΄. Τὴν δὲ Χαλκῆν τὸν Σωτῆρα ἀνήγειρεν 
919-944 Ῥωμανὸς ὁ γέρων ὑπὸ στυρακίων δύο μικρὸν πάνυ, ὥς 

ἐστιν ὁρώμενον τὸ ϑύσιαστήριον, ποιήσας καὶ δώδεκα κλη- 
969-916 οἰκούς. Ὁ δὲ Ἰωάννης ὁ Τξιμισκὴς ἐπλάτυνεν καὶ ἀν- 

ἤγειρεν αὐτὸν καὶ καλλωπίσας ἐκ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πολ- 
λοῦ, ποιήσας καὶ κληρικοὺς ν΄ καὶ ῥόγας ἀπὸ νομισμάτων 

λ΄: τὰ δὲ ἱερὰ στέμματα καὶ σκῆπτρα καὶ δίσκους καὶ 
λυχνίας χρυσᾶς τὲ καὶ ἀργυρᾶς καὶ ἐσθῆτας χρυσᾶς καὶ 
ἄμφια βασιλικὰ ἰδιόκτητα αὐτοῦ ἐχαρίσατο καὶ ἀκίνητα 
κτήματα προσεκύρωσε πλεῖστα᾽ κἀκεῖσε ἀπέϑετο. ἅπερ αὐτὸς 
ἀπὸ τοῦ ἰδίου ταξιδίου ἔφερεν, τήν τε τιμίαν σταύρωσιν, 
τὴν ἁγίαν εἰκόνα τῆς Βηρυτοῦ καὶ τὰ ἅγια σανδάλια τοῦ 

ῶ τῶν μνημοθϑεσίων 4ν,͵) τοῦ μνημοϑεσίου Ο, τὸ μνημο- 
ϑέσιον Α, τῶν μνημοϑεσιῶν τῶν ἁγίων ἀποστόλων Ἡ, (τὴν 
εἰς τὰ μνήματα τῶν βασιλέων εἰς τοὺς ἁ. ἀποστ. ΒῚ Κων- 
στάντιος ὁ υἱὸς τοῦ μεγάλου κωνστ. ἀνήγειρεν, ἑἐκαλλώπισε δὲ 
κωνσταντῖνος ὁ πρῶτος πορφύυρογ. κτλ. Β 8 ἥτις -- Κων- 
σταντίνου ἴῃ 8010 Εἰ οχϑίδηϊς 8 τὸν δὲ χριστὸν τὴν χαλκῆν Η 

9 ὁ γέρων ὁ λακαπηνός Β ὑπὸ] ὑπὲρ ϑρ. δύο οπι. Ας0 
μικρῶν οοαα. ῥγδοίοσ 4 οὗ οαὰ, μικρὸν ΒΟΥΡΒ1 (ἴδϑιη ῬδυνΌτχα 

αὐϑιὴ Ῥδισυχῃ υἱάθιηυβ βϑηοίυδιττη᾽ 86. ποΥᾶθ 660]608186). ΟἿ 
160 ἀΐδϑοομ. Ὁ. 128 ᾿ 10 ὁρώμ.] φαινόμενον ΑΟ ϑυσιαστ. 
μικρὸν πάνυ Α,, ϑύυσ. μικρὸν καὶ ποιήσας δέδοκεν 
κλιρικοῦς δώδεκα] δύο Α,0, δέδωκεν 7 11 τξιμισχῆς Α,Ὁ 

12 αὐτὴν 7 αὐτὸν ὡς ὁρᾶται νυνί Ἡ, β'ια. ΒΟ 18 ποι- 
ἥσας δὲ κλ. 1 ν λς΄ 4,60 καὶ ῥόγας ἀνὰ ν. ν΄ οτὰ. Η 

ὁόγας] ῥόγας καὶ ἀννόνας Ο ἀνὰ νομισμάτων ΑΌ 14 ἱερὰ 
καὶ στ. 4 16 αὐτοῦ) ὄντα καὶ οὐ τῶν δημοσίων δαάαιὺ Εὶ 
“γρέσατο 18 τοῦ οτὰ. τὴν δὲ 19 τῆς ἁγίας εἰ- 

κόνος 4,06 τῆς Βηρυτοῦ] τῆς ἐν βηουτῶ ἈΟᾺ 
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Χριστοῦ καὶ ϑεοῦ ἡμῶν ἐν ποικίλοις χρυσοῖς καὶ διαλίϑοις 
κιβωρίοι. Καὶ τὸ ξαυτοῦ μνῆμα ἐκεῖσε ἐποίησε καὶ 
ἐτέϑη ἐκεῖ. 

214 (1δ4, ρπη΄. Τῶν δὲ Βλαχερνῶν τὸ ἅγιον λοῦμα Β 138 
5 ὃ νέος Βασίλειος ὁ εὐσχήμων καὶ καλοπράγμων καὶ συμ- 916-1036 
παϑής, ὃ υἱὸς βασιλέως Ῥωμανοῦ τοῦ Νέου, τοῦ πορφυρο- 
γεννήτου, παρέλυσεν καὶ ἀνήγειρεν αὐτὸ νεωστὶ καλλωπίσας 
κρεῖττον καὶ βέλτιον παρ ὃ ἦν᾽ καὶ ἐξ ἀργύρου πολλοῦ 
καὶ χρυσίου εἰκόνισεν καὶ κατεκόσμησεν αὐτό. 

10 21ὔ (268, σο. Κτίξων δὲ τὴν πόλιν ὁ ἅγιος Κων- 
σταντῖνος ὄντος τοῦ τόπου πετρώδους καὶ μέλλοντος αὐτὸν 

ἐξισοῦν πρὸς τὸ κτίσαι τούς τὲ ἐμβόλους καὶ τὸ ἐξάερον 

κόπτοντες οἱ λιϑοξόοι καὶ λατόμοι τὰς κορυφὰς τῶν Β 129 
πετρῶν κατεκύλιον τοὺς λίϑους τοὺς κειμένους ἔξω 

15 τῶν τειχῶν, οὺς μὲν ἀπὸ τῆς Βαρβάρας μέχρι τοῦ παλατίου 
καὶ τῶν Σοφιῶν καὶ τῶν ᾿Ελευϑερίου μέχρι τῆς Χρυσείας" 
ἔσωϑεν δὲ τῶν αὐτῶν λίϑων ἔπηξε τὰ τείχη εἰς διαστήριξιν 
τοῦ τείχους, ὅπως ἡ κυμαινομένη ϑάλασσα εἰς τὰς πέτρας 

κρούουσα γαληνιᾷ. 

1 ἐν ποικίλω χρυσῶ καὶ μαργάραις καὶ λίϑοις κοσμήσας Ἡ 
ῶ ἐποίησεν ὁλόχρυσον μετὰ γυμεύσεως ΔΌΟ, αὐἱρὰβ Εἰ 1η- 

ΒΌΡΟΙ 86 α1ὺ καὶ ἐγκαύσεως χρυσοχικῆς (810) ἐντέχνου ἄνωθεν 
τῆς ἔξωϑεν φλοιᾶς (Βογ. φλιᾶς) 8 ἐκεῖ οχι. 0) ὅ καὶ καλοπρ. 
καὶ συμπ. οτὰ. Α ΟὍ, συμπαϑὴς οτα. 6 τοῦ Νέου οτι. Α., τοῦ 
καλουμένου παιδίου Ἰπῖογρο]αγν δ. 7 καλλωπίσας κτλ.] καλλ. 
καὶ χρυσώσας προκριτώτερον καὶ βελτιώτερον ΔῸ 8 καὶ δπΐθ 
ἐξ οτὰ. 9 9 εἰκόνισεν καὶ] καὶ εἰκόνων ἀξιοϑεάτων Η 
218. ἴῃ 17 οχ ἢδοὸ Ῥϑυδρυάρῃο Ῥούρδῦοδ ἰΘΡῚ ροββαμῦ, Ὁ χη 
ΟΣ ὈϑρΊίηδθ οδϑὺ κόπτοντες: ἴηὰ ΗΒ 8 21ὅ γροϑὺ ΙΥ̓ 86 ροπίίυν 

10 Κείξοντος δὲ κτῦ. Η 11 πετρ. σχεδὸν πάσης τῆς 
πόλεως μέλ} (τθ]αὰδ οὈΒβοϊθία βαπὺ) { μέλλοντες Η 
12 τὰ ἑἐξέαρα Ο,, τὰ ξίαρα Β 16 τοῦ Ἐλευϑ. Α χρυσείας 
ἔρριπτον, οὺς δὲ εἰς τὸ ἐκεῖθεν μέρος, καὶ ἔσωϑεν κτλ. Η 
11 ἔπηξαν Η διάστιξιν Α,0,, διάστηξι Α.,, ἵνα ὦσιν εἰς στη- 
οιγμὸν καὶ ἀσφάλειαν Ἡ, ἕνα φυλάττηται καὶ στερρὸν μένη 
(Β0. τὸ παράλιον τεῖχος) Β. διαστήριξιν οο Δὰ τοῦ τὰς 
χους]) καὶ πῆξεν αὐτοῦδϑαὰᾶ. ἡ 



ΤΥ. 

Περὶ τῆς ἁγίας Σοφίας. 

180-146 Αγδρταρμὶ 1---29 (Τὴν δὲ μεγάλην ἐκκλησίαν --- ἀλλὰ 
ψεύδονται) ρᾶγίτα ἰχϑηδϑογιρίδθ, ρατγίζτη οχοουρίδθ βαπὺ οΧ 
Αποιγταὶ Ναχγαίϊοπθ ἅθ 83. βϑορῃΐα οαϊία ἴῃ Ἐδβοίοαϊο 1 
Ρ. 14,0 --- 108,8. Τριάθμῃι ἰπ ἀρραγαύαᾳ οὐἹθθῸ ΟὙΥΔΥΙΟΙΘΒ γασὶ- δ. 

δἰΐομθβ Οοάϊηὶ (Κ ξξ ΑΒΜ) δάβογίρβι. Οἱ. Ῥσγδοῖ Ἐδβο. 1 
Ρ. ΧΙ 5ᾳ, Ῥοβὺ 8 29 516 ρογριύ: 

Β 146, 6 80. Ἔχει δὲ ὁ ναὸς ἀφ᾽ οὗ ἐκτίσϑη χρόνους υνη΄ ἕως 
τῆς σήμερον. Πλησίον δὲ τοῦ ναοῦ ἔστησε τὴν στήλην 
αὐτοῦ εὐχαριστῶν τῷ ϑεῷ καὶ δεικνύων τοῖς πολίταις ὅτι τὸ 
ἐγώ εἶμι ὃ κτίτωρ. ᾿ 

81, Τὸν δὲ εἰρημένον μαΐστορα τῆς μεγάλης ἐκκλη- 
σίας τὸν ᾿Ιγνάτιον, διότι ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων διὰ τὰ 
ϑαυμαστὰ ἔργα ἃ ἐποίησε, φοβηϑεὶς ὁ βασιλεύς, μή ποτε 
εὐφημισϑῇ καὶ ἀναγορευϑῇ ὑπὸ τῶν δύο δημοτικῶν μερῶν. τ 
μὴ ϑέλων τοῦτον ἀποκτεῖναι καϑὼς πολλοὶ συνεβούλευον 
αὐτῷ, καὶ ἀϑυμῶν συνήνεσαν αὐτῷ ἐκ δευτέρου, ἵνα κτιζο- 

1 Ναιταῦίϊο ἀθοβὺ πὰ 7826; ἀἋο Ο γν.ὕ. ρτίοσίβ ἴδ8ο. ῥγϑϑῖ. 
Ῥ. ΧΙ οὐ δυΐϊμβ δρροπάϊοοιῃ ρ. 805 Τιΐαϊαβ: Περὶ τῆς ἁγίας 
σοφίας Α,ς, κτίσις τῆς ἁγίας σοφίας Αἰ περὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ με- 

. γάλης ἐκκλησίας ἁγίας σοφίας Μ 0θ. ΑΒΝ 8 ἔχει----σή- 
μξρον οἵη. Β 10 εὐχαριστοῦσαν οὖ δεικνύουσαν 
81. 89. ΑΒ 18 διότι κτλ. διὰ τὸ ἀγαπᾶσϑαι παρὰ πάντων 
ἕνεκεν τῶν θαυμαστῶν αὐτοῦ ἔργων ἃ ἐποίει Β 16 φη- 
μισϑῇ Α, 16 ϑέλων τε ΔΑ,. ϑέλων δὲ Β 11 καὶ ἀϑ.) βλέ- 
πόφτές αὐτὸν ἀϑυμοῦντα Β 
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μένης παρ αὐτοῦ τῆς στήλης τοῦ «“Αὐγουστίωνος ἐάσας 

αὐτὸν ἐκεῖσε ἄρωσι τὰς σκαλώσεις, ὅπως ὑπὸ τοῦ λιμοῦ 

τελευτήσῃ ὃ καὶ ἐποίησε. Καὶ γνοὺς ὃ ᾿Ιγνάτιος μετὰ τὸ 
τελειῶσαι καὶ στῆσαι τὴν ἔφιππον στήλην τοῦ βασιλέως 
ὅτι εἰάϑη ἐκεῖσε καὶ ὀδυρόμενος ὀψίας ἤδη γενομένης εὖ- 
ρεν ἐπιτήδευμα ἄριστον. Εὗρε δὲ καὶ σχοινίον λεπτάριον 
εἰς τὸ περσίκιον αὐτοῦ ἔχον ὀργυιὰς ε΄ καὶ τὴν μάχαιραν 
αὐτοῦ ἐκβαλὼν ἔκοψεν εἰς λεπτὰ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ τὸ 
ὑποκαμισοβράκιον καὶ τὸ σφικτούριον αὐτοῦ καὶ τὸ φακιό- 
λιον καὶ συνέδησεν αὐτὰ καὶ ἔκλωσε καὶ ἐδοκίμασεν, εἰ Β 146 
φϑάνουσιν ἕως κάτω. Εὐὑρὼν δὲ οὕτως ἐλϑούσης τῆς γυ- 
ναικὸς αὐτοῦ μετὰ κλαυϑμοῦ πολλοῦ καὶ ὀδυρμοῦ ἐφώνη- 
σεν αὐτῇ κοιμωμένων πάντων τῶν τῆς πόλεως (νὺξ γὰρ 
ἦν βαϑεῖα) ὅτι “ἐγὼ μὲν ὧδε κατελείφϑην ἀποϑανεῖν, σὺ 
δὲ ὕπαγε καὶ κρυφίως ἀγόρασον παχὺ σχοινίον κατὰ τὸ 
μῆκος τοῦ κίονος καὶ ἄλειψον αὐτὸ ὑγρόπισσον καὶ πάλιν 
ἐλϑὲ μεσούσης τῆς νυκτός. Καὶ καταλαβοῦσα τῇ ἐπιούσῃ 
νυκτί, καὶ χαλάσας ἐκεῖνος ἅπερ εἶχεν, καὶ δήσασα ἡ γυνὴ 
τὸ σχοινίον ἔσυρεν ἐκεῖνος ἐπάνω καὶ προσέδησεν εἰς τὸν 

πόδα τοῦ ἵππου καὶ κρατῶν αὐτὸ κατέβη ὑγιής. Ἐποίησε 
δὲ τοῦτο, ἵνα κολλᾶται τὸ σχοινίον ἐκ τοῦ ὑγροπίσσου εἰς 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ὕπως μὴ συρεὶς ἀϑρόως πεσὼν συντριβῇ 

1 ἐάσει αὐτὸν ἐκ. καὶ ἄδ. ΒΟ 2. ἄρωσι] ἦραν Α, ὅ ὅτι 
κτλ.) ἐαϑέντος ἐκεῖσε καὶ ὀδυρομένου αὐτοῦ Δ, καὶ ὀδυρ.] ὠδύ- 
ρέετο Β ὀψίας δὲ ἤδη Β 6. εὗρε --- 9 φακιόλιον "αὶ 
Τὸ λεπτὸν σχοινίον ὅπερ εἶχεν εἰς τὸ περσίκιον αὐτοῦ, τ 
ὡσεὶ ὀργυιῶν πεντήκοντα πέντε καὶ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ τὸ 
ὑποκαμισοβράκιον καὶ τὸ σφικτούριον καὶ τὸ φακεώλιον αὐτοῦ 
λαβὼν Β 18 κοιμωμένης τῆς πόλεως πάσης Α, 14 ἐγὼ μὲν 
οἵα. ἂς σὺ δὲ] ἀλλ᾿ ἃς 16 κρυφίως οπι. ΑΔ, κατὰ 
--- κίονος οἵα. Β 160 ὑγροπίσσιν Ας, Β, ὑγροπίσσῳ οἀά. 
11 καταλαβούσης ΒΟ 18 καὶ χαλ.] ἐχάλασεν Α, συνδήσασα Β 

19 ἐπάνω οτα. Δ, 21 κόλληται Α,, κολλᾶ ΙΒ ὄὁχοῦ- 
πισσίου Β 22 πεσὼν καὶ συντ.Ἡ ΘΒ συντοιβεη δα 
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καὶ ἵνα τὸ σχοινίον καυϑήσεται ὑπὸ τοῦ πυρὸς μετὰ τὸ 
καταβῆναι αὐτόν. Καὶ οὕτως λαβὼν τήν τε γυναῖκα αὐτοῦ 
καὶ τοὺς παῖδας νυκτὸς κατέλαβε τὴν ᾿ἀδριανούπολιν, μετα- 
σχηματισϑεὶς μοναχὸς ἕως τρεῖς χρόνους λεγόντων πάντων 

ὅτι ἀπέϑανεν ἐπάνω τοῦ κίονος. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐλϑὼν ὁ 
ἐν Κωνσταντινουπόλει ἔστη εἰς τὰ “αύσου. 4Διερχομένου δὲ 
τότε τοῦ βασιλέως εἰς προέλευσιν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκεῖσε αἰτῶν λόγον συμπαϑείας τοῦ μὴ 
φονευϑῆναι. Καὶ γνωρίσας τοῦτον ὁ βασιλεὺς ἐθαύμασε 
καὶ πᾶσα ἡ σύγκλητος αὐτοῦ. Προεβάλλετο δὲ ὃ βασιλεύς τὸ 
ἄγνοιαν τοῦ γενομένου ἐπὶ τὸν ᾿Ιγνάτιον καὶ πολλὰ δῶρα 
δοὺς αὐτῷ ἀπέλυσεν ἐν εἰρήνῃ εἰπών “Ἰδέ, ὃν ϑέλει ὃ 

ϑεὸς ζῆν, χίλιοε οὐκ ἀποκτείνουσιν Καὶ ἔκτοτε ἔξησεν ἐν 
Β 141 εἰρήνῃ πολλῇ. -- Ἕως ὧδε τὸ πέρας τῶν κατὰ τὴν με- 

γάλην ἐκκλησίαν. --- 16 
ὃ. Περὶ τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων ᾿Δποστόλων. 

Τοὺς δὲ ἁγίους ᾿Δποστόλους τοὺς μεγάλους, καϑὼς προ- 

είρηται, εὗρε δρομικὴν ἐκκλησίαν ξυλότρουλον, κτισϑεῖσαν 
παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν βασιλέων. 
Ἢ δὲ Θεοδώρα ᾿ γυνὴ τοῦ μεγάλου Ἰουστινιανοῦ πολλὴν 30 

1 καὶ ὅτι ἕνα καὶ τὸ σχ. ὑπὸ τοῦ πυρὸς μετὰ κτλ. Ας, 
καὶ ὅτι καῆναι ἔχει τὸ σχ. μετὰ τὸ αὐτὸν κατελθεῖν ὑπὸ πυρὸς 
Α, μετὰ δὲ τὸ Β 2 καὶ οὕτως λαβ.] λαβὼν τοίνυν Β 
τε οἵη. ἃ, δ ἀνδριανούπ. Α, 4 μοναχὸς] κατὰ μοναχοὺς Β 

ἕως οτὰ. Β λὲεγ. πάντων] πάντων οἰομένων καὶ λεγόν- 
των Β ὅ ὅτι ἐπὶ τοῦ κίονος ἐτελεύτησεν ΔΑ, Ῥοβὺ ἐτελεύ- 
τησεὲν 84α. ὑπὸ τοῦ λιμοῦ Β ἐλϑὼν κτλ. ἦλθεν ἐν τῇ Κ. καὶ 
ἦν διατρίβων ἐν αὐτῇ Β 6 ἔστη εἰς τὰ Λ.] 1] πῖβ: ἦν Ας, 
ἔστη εἰς τ ἀλαιμένου 604. γαΐῦ. 1701 δὲ οτη. Α., καὶ διερχ. 
τοῦ β. Β 8 δ αὐτῶν 9 φοβηϑῆναι Β 11 τοῦ γε- 
γονότος Β 8 ξῆν οτη. 14 βα. ἕως ὧδε τὸ πέρας τοῦ 
λόγου τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς οἰκοδομῆς τῆς μεγάλης 
καὶ περιωνύμου ἁγίας ἐκκλησίας τῇ (810) ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς τοῦ 
ϑεοῦ σοφίας ὠκοδομηϑείσης (810) γαΐ. 1101 160 Περὶ --- ἀπο- 
στόλων οτα. Ας 18 δρομικὴν καὶ ξυλότρ. ΑΔ, ἐκκλησίαν ΟΣ. 
Α (ιτισϑεῖσαν, παρὰ τῶν ἁγίων ϑεοστέπτων Κι κ- Ἕλ. Δ.) 
230 ἡ καὶ πολλὴν Β 
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σπουδὴν ϑεμένη διὰ τὸ διέρχεσϑαι κάτωϑεν τὸν ποταμὸν 
“ύκον, ἀνεγείρασα ϑεμελίους παμμεγέϑεις καὶ λίϑους με- 
γίστους ἔκτισε. τὸν ναόν. Τὰ δὲ σκάριφα καὶ τὸ σχῆμα 
ἀπῆρε τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἀπὸ Ἐφέσου. 

5 Τὴν δὲ ὕλην ἅπασαν ἔλαβεν ἀπὸ τῆς ἁγίας Σοφίας μετὰ 
τὸ τελειωϑῆναι αὐτὴν καὶ τὰ εὐκτήρια αὐτῆς ἀφ᾽ ὅτου γὰρ 
ἤρξατο κτίζεσϑαι ἡ ἁγία Σοφία, μετὰ τέσσαρα ἔτη ἤρξατο 
καὶ αὐτὸς κτίξεσϑαι ὃ ναός. Ἐλθόντος δὲ εἰς τὸ μου- 

σειωθϑῆναι ἔλειψε τῇ δεσποίνῃ χρυσίου ποσότης. Καὶ ἀδη- 
10 μονούσης ἐπὶ τούτῳ τῆς «ΑΑὐγούστης κατ᾽ ὄναρ ἐφάνησαν 

οἵ ἅγιοι ἀπόστολοι λέγοντες αὐτῇ" “μὴ λυποῦ περὶ χαράγ- 
ματος χρυσίου μηδὲ ᾿Ιουστινιανῷ τῷ ἀνδρί σου ἐπιξητήσῃς 
νομίσματα"᾽ ἀλλ᾽ ἀπελθοῦσα ἔξω τῆς πόρτης 4εξιοκράτους 
εἰς τὸν αἰγιαλὸν εὑρήσεις δώδεκα κεράμια γέμοντα χρυσίου 

18 κεχωσμένα.Ό Ἢ δὲ “ἀὐγούστα ἀποστείλασα εὗρεν αὐτὰ 
ἔχοντα ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐπιγραφὴν τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίων 
ἀποστόλων. Καὶ λαβοῦσα ταῦτα ἐδόξασε τὸν ϑεόν, ἐξωδί- 
ασεν δὲ αὐτὰ εἰς τὸν ναόν. Καὶ πολλὰ κτήματα καὶ ἀνα- 
ϑήματα καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ προσεκύρωσε. Τελει- 

80 ὥσασα δὲ τὸν ναὸν ἔμελλεν κρεμάσαι τὰς χαλκᾶς ἁλύσεις Β 14 
καὶ τὰς λυχνίας, ὅπως ἐνθρονιάσῃ καὶ ἐγκαινίσῃ αὐτόν. 
Γνοὺς δὲ ὁ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἐφϑόνησεν, ἵνα μὴ προ- 
λάβῃ καὶ ἐγκαινισϑῇ πρὸ τῆς ἁγίας Σοφίας, καὶ παρήγγειλε 
πανταχοῦ τῆς πόλεως, ἵνα μὴ ποιήσωσιν ἁλύσεις καὶ κρε- 

26 μάσωσιν ἐκεῖσε. Ἢ δὲ βασίλισσα ἐποίησεν ἀπὸ μετάξης 

ῶῷ τὸν Λύκον Β 8 μεγίστους] καὶ μάξας δἀαϊ Α, 
σκάρυφνα Ἀ,, σκάρυφα Ας 4 ἐπῆρε Α, 8 αὐτός] αὐτῇ 

ὁ ναός οἵα. ἃ, ἐλθόντος δὲ εἰς τὸ μουσ. ἐλθούσης δὲ 
εἰς τὸ μουσιῶσαι Α,, ἐν δὲ τῷ καιρῷ τοῦ μουσιώματος Β 
10 ἐπὶ τοῦτο Α,, ἕνεκεν τούτου (ροβὺ τῆς “4Τ7γ.) Α, 12 ἐπι- 
ξητ. νόμ.] ξητήσης τι ΔΑ, 18 ἔξωϑεν τῆς πόλεως τῆς πόρτης Β 

16 κεχωρισμένα Β αὐγούστα οτα. ἀ, 16 ἕνα Α,, 
οἵα. Β 21 οὗ 28 ἐγκαινιάση οὐ ἐγκαινιασϑῆ Ας οῦ ἀπὸ 
ΟΤΏ. Δ, 
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πλεκτὰ σχοινία πίστει καὶ μόχϑω καὶ κρεμάσασα τὰς πολυ- 
φώτους ἀργυρᾶς λυχνίας ἐνεκαίνισε καὶ ἐνεϑρονίασε τὸν 
ναὸν προλαβοῦσα τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν. Τὰ δὲ λείψανα 
τὰ κείμενα κάτωϑεν τῆς ἁγίας τραπέζης τῶν ἁγίων ᾿᾽4πο- 
στόλων παρὰ Κωνσταντίου βασιλέως ἤχϑησαν, υἱοῦ τοῦ 
μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου, διὰ τοῦ ἁγίου μεγαλο- 
μάρτυρος ᾿Δρτεμίουι Τὸ δὲ βῆμα, καϑώς ἐστι μέσον, οὕτως 
καὶ γέγονε παρὰ τῆς «ὐγούστης Θεοδώρας. Τὸ δὲ μνημο- 
ϑέσιον τῆς ἁγίας Θεοφανοῦς ὃ μέγας Κωνσταντῖνος ἐποί- 
ησε᾽ τὸ ὃδὲ ἔξωϑεν μνημοϑέσιον τῶν τε αἱρετικῶν καὶ 
ὀρϑοδόξων ὁ μέγας ᾿Ιουστινιανὸς ἐποίησε καὶ διὰ μουσείων 
ἐκαλλώπισεν αὐτό, καὶ ἐκεῖσε ἐτάφη᾽ ὡσαύτως καὶ ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ Θεοδώρα ἡ κτίσασα τοὺς ἁγίους ᾿Δἀποστόλους. Τὸ 
δὲ μουσεῖον ἐκεῖνο καὶ τὰ μάρμαρα ἀπῆρε Βασίλειος ὁ βα- 
σιλεύς, ὅτε ὠκοδόμησε τὴν Νέαν καὶ τὸν Φόρον. --- 

88 (Τό, ρ95. ὋὉ δὲ ἅγιος “άξαρος ἐκτίσϑη παρὰ 
“έοντος υἱοῦ Βασιλείου. καὶ κτήματα πολλὰ ἐκεῖσε ἀπ’- 
εχαρίδατος Ἔφερε δὲ ἀπὸ τῆς Κύπρου καὶ τὰ ἅγια λεί- 
ψανα τοῦ ἁγίου Μαξζάρου καὶ ἀπὸ Βηϑανίας τῆς ἁγίας 

Μαρίας τῆς μυροφόρου καὶ ἐκεῖσε ἀποτίϑεται αὐτά. 

88. Περὶ τοῦ ἁγίου Λαξάρου͵ ὋὉ δὲ ἅγιος Λάξαρος 
ἐχτίσϑη μὲν παρὰ τοῦ βασιλέως (βοῦθο Βασιλείου) τοῦ Μακεδόνος, 
ὕστερον δὲ παρὰ Μέοντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐπλατύνϑη ἀποχαρι- 
σαμένου ἐν τῷ τοιούτῳ ναῷ καὶ κτήματα πολλὰ εἰς εὐνούχων 
μονὴν ταύτην ἀποκαταστάσα (δοῦ. ἀποκαταστήσαντος). Ἔφερε 
κτλ. Ὁ. --- Περὶ τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Λαξάρου. Ἢ μονὴ τοῦ ἁ. 
Μαξάρον παρὰ Λέοντος τοῦ φιλοσόφου βασιλέως ἐκτίσϑη, καὶ 

ὃ παρὰ Κωνσταντίνου Α, 1 ἐστι] ἦν Β, 8 “4ὐγού- 
στης] αὐτῆς Α, μνημόσυνον Β 18 γροϑὺ ἀποστόλους ἰπ- 
βοχτὺ ἐκεῖσε κατετέϑη ἐν λίϑω ἱεραπολίτη Α, 14 ἐπ- 
ἦρε Α, 16 καὶ τὴν εἰς τὸν Φόρον 1,Δταῦ., 8608 οὗ. Π 298, 
162 Ῥοβὺ φόρον δἀάϊύ τέλος τῶν περὶ τῶν πατρίων τῆς 
πόλεως Β 88- δὅ. ἴῃ οοὐᾶ, ΗΒ [:πβουΐδθ βυπὺ ἱπίοσ Π 
2714 οὲ 21 8. ΑΟΜ, Η6Β 11 ἀπεχαρίσατο)] καὶ μονα- 

ζΖοὺς εὐψούχους τετύπωκεν δϑᾶϊῦ Β (οἷ. Ὁ Δ θυϑυνίας Η 

18 

20 
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84. Ὅτι τοῦ Τζαούτξη ἡ μονὴ ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ 
αὐτοῦ βασιλέως ἐκτίσϑη παρὰ τῆς γυναικὸς Στυλιανοῦ βα- 
σιλεοπάτορος τοῦ Τζξαούτξζη᾽ καὶ κτήματα πολλὰ ἐκεῖσε ἀπ- 
ἐχαρίσατο. 

Ὁ 588 (208, σζ). Τοῦ δὲ “Διβὸς ἡ μονὴ ἐν τοῖς χρόνοις 919-944 
“Ῥωμανοῦ τοῦ γέροντος καὶ τοῦ πορφυρογεννήτου Κωνσταν- 913-959 
τίνου υἱοῦ “έοντος ἀνηγέρϑη παρὰ πατρικίου τοῦ Διβὸς 
τοῦ γεγονότος δρουγγαρίου τῶν πλωίμων, ποιήσαντος ἐκεῖ 
καὶ ξενῶνα. 

πολλὰ ἐν αὐτῇ προσεκύρωσεν. ᾿Ηγάγετο δὲ καὶ τὰ λείψανα τοῦ 
ἁγίου Λαξάρου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ναοῦ τὰ 
Κουράτορος πλησίον τοῦ Ταύρου. αὶ 84. ἪἫ μονὴ 
τοῦ Ζαούτξα ἡ (βὶ0) ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ αὐτοῦ Μέοντος ἐκτίσϑη 
παρὰ Ζαούτξα μαγίστρου καὶ βασιλεωπατρός, οὗτινος τὴν ϑυγα- 
τέρα ἐμοίχευε Μέων ὁ σοφὸς Ζωὴν ὀνομαξομένην᾽ καὶ κτήματα 
δὲ πολλὰ ὁ αὐτὸς Ζαούτξας ἐκεῖσε ἀπεχαρίσατο Η 

84. ΑΒΗ ῷ ἐκτίσϑη παρὰ Τξ. μαγίστρου ὃς καὶ κτή- 
ματα πολλὰ ἐν αὐτῇ ἀφιέρωσεν. Β 8ῦ. ΔΟΜ, ΗΒ ὅ Ἡ 
μονὴ τὰ λιβὸς Ὁ Ὁ παρὰ κωνσταντίνου πατρικίου τοῦ Ἅ4ι- 
βός Α,, λιβὸς πατρικίου καὶ δρουγγαρίου κτλ. ΗΒ 9. δ}- 
ΒΟΙΊρβιὺ Ας: ἐτελειώϑησαν τὰ πάτρια τῆς ϑεοφρουρήτου κων- 
σταντινουπόλεως ὥρα δ΄ τῆς νυκτός. Α, δααϊῦ πατιταύϊομθιμ ἀ6 
βίδίυδ Θοαυρβίχὶ Ζαβύϊ:δηὶ βυατηρίδιη ὃχ Ζομπατα ΧΙ 6 Ρ. 68 Ὁ 
(νυ. Βοιέσάᾶσο ζὺσ Τοχίρθβοβί οί ἀν Πάτρια Ῥ. 8). 



ΑΡΡοπάϊχ. 

ἘΘΟΘΏΒΙΟΠΘΒ ὑΟΡΟΡΥΔΡΏΙΟΔΘ. 

Ι. Ογτᾶο ρδιδρύϑρβουμ, αὐθὴὰ ΒΟῸΣ ΟΣ τΘ 00.810 Ὁ, 

Θίπαβαυο δαατύδτημ θη δ. 

πάυτ!}} ἄρχει σὺν ϑεῷ ἁγίῳ τὰ πάτρια τῆς πόλεως. 

᾿ Ὦ πῶς μετῆλϑες τὰς κεκρυμμένας πάγας 

καὶ πῶς σοφῶς ἤγαγες αὐτὰς εἰς φάος. 

Εἰ μὴ γὰρ αὐτὸς ἐκ ϑεοῦ ἐπεσκέπου, 
οὐκ ἂν καϑεῖλες δυσμενῶν ὀφρῦν, μέδον. 
Χωρεῖς κατ ἐχϑρῶν ἀρεταῖς ἐστεμμένος" 
ἔχεις γὰρ αὐτὰς συμμαχούσας σοι πάλαι, 
ὅπλον κραταιὸν (ζγοργονλειδὲς ἐν μάχαις, 
φοόνησιν ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, 
δικαιοσύνην, συνεζευγμένας ταύτας. 
Θεοῦ φυλάττων ἐντολάς, αὐτοκράτορ, 
πραῦς, ταπεινὸς καὶ γαληνὸς τυγχάνεις, 
σύμπασιν ἁπλοῖς σαυτὸν τοῖς μονοτρόποις 
καὶ πλουτοποιεῖς δωρεαῖς ὑπερτάταις" 

Οοαΐοθβ ο]8ββὶ8Β Ο δαβιθυϊ ΠῈῈΕ (οὗ, Ῥσδοῖ. 8 10) ὃσΣ αυϊρυβ ἢ 
1110 τηϑηοῦβ οϑὺ ὅ--ῬὉ. 291]. ὅ οχβίδηῦ πὰ 8010 ἢ 6 ὕπως 
Ὦ, οοτσ. Βαπά. 1 σαφῶς" 8 ἐπεσκέπτου Ὦ, ὁοΟΥΟΣΙ, οὗ, 
ν. 16 10 κώρει κατ᾽ ἔχρων Ὁ, χώρει κατ᾽ ἄκρων Βαπάᾶ,, 
χωρεῖς 80 Υ108ὶ, κατ᾽ ἐχϑρῶν τὺ 12 εἶδες Ὁ, γοργονειδές 
ΒΟΙΊΡΒΙ; εἶδες ἐν μάχαις ζφέρειν» Βαμα 16 τυγχάνειν Ὁ, 

δΟΣΤ. Βαπάα, 18 ὑπερτάτοις Ὦ,, οοἸτοχὶ 

10 

1ὅ 



10 

18 

20 

ὈΙΒΡΟΒΙΤΙΟ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΉΠΟΑ. 201 

ὅϑεν σε Χριστὸς ἀνταμείβεται πλέον, 
σκέπων, φυλάττων ἐν πάγαις ἐναντίων. 
Τούτους τροπώσαις, δεξιὸς ὁλοτρόπως, 

μνήμην λιπὼν ἄπαυστον ἐν βίῳ, ἄναξ, 
τῶν σῶν τροπαίων, μὴ μαρανϑεῖσαν χρόνῳ. 

Οἴκους, ναοὺς στήλας τε καὶ τειχῶν ϑέσεις 
εἰς ἐν συνάψας ἀκριβῶς Βυξαντίου 

᾿Δλεξίῳ μέδοντι Κομνηνῷ φέρω. 

1. 
1 (α ἢ ΞΞῚ 61, 52. 

2 (β᾽) ΞΞΙῚ ὅ8. 

8 (γ᾽ Ξξι δὅ. 

4 (δ᾽ -ἰὶ δ1---62. 
ὅ (εἾ ΞΞῚ 6θ8---ΤἼ1. 
8 (ςγ-Ξι 72, 18. 
1 (ζ). Περὶ τοῦ «Αὐγουστίωνος. ΤΠ 18. 

Βδ 3 

Βᾶ 8 

Βα 6 

8 (η). Περὶ τοῦ αὐτοῦ «ὐγουστίωνος᾽ διατί σφαῖραν 
καὶ σταυρὸν κρατῶν ἐφ᾽ ἵππου ἐστήλωται. Π 17. 

9 (97). Περὶ τῶν στηλῶν τῶν εἰς τὴν Χαλκῆν ἴστα- Βδ Ἰ 
μένων. ΤΠ 28. 

10 (ια7. Περὶ τῶν στηλῶν τοῦ Μαυρικίου. ΤΙ 89. 
11 (ι7. Πῶς ἐκλήϑη Αὔγουστος. ΤΠ 80. 
12 (ιβ΄). Περὶ τῶν Νυουυμέρων καὶ τῆς Χαλκῆς. ΠῚ 18. 

1) [χὐύου!8 στϑθ018 ογάϊτιθια ΘΟΑἸΟ1Β Μ βἰρηϊῆοο: ν. ᾿πέτα ρ. 806. 

2 πάλαις Ὦ),͵ οοΥτοχὶ, οἷ, Ρ». 290,6 8 ταὐτοὺς τροποῦσ  Π}| Ὁ), 
τ᾽ αὐτοὺς τροπώσας Βδπάυτ!, οοΙτροῦδϑια (8ῃ τούτους τροποῦν 
εἶ δεξιὸς Ὁ) 4 λοιπὸν Ὁ, οοὐταχὶ 1[,..6---8 (Θοβυμὺ ἴῃ ΝΜ). 
Ιη Εἰ ἔοσθ οὈἹ]ὖϑ Α ταρᾶϊΐϊα 8 4 υϑαὺθ δα τηράϊαχι αὶ Β άπποσο. 

Βὰ 8 

1 Εἰ (8 8 δἰύδσγδτη Ῥαχύθτω οταὰ. Νὴ λον τ 



ΒΑ9 

ΒΑ 10 
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18 (ιγ΄). Περὶ τῆς χαλκῆς στήλης τῆς ἱσταμένης εἰς 
τὴν πύλην. ΠῚ 20. 

14. Ἰστέον οὖν, ὅτι δυσεύρετα ὄντα τὰ τοιαῦτα διὰ τὸ 
συγκεχυμένα εἶναι διῃρέϑη εἰς τρία μέρη. Καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον ἄρχεται ἀπὸ τοῦ παλατίου τῆς Χαλκῆς καὶ τοῦ 
Μιλίου μέχρι τῆς Χρυσείας᾽ τὸ ὁὲ ἕτερον ἀπὸ τοῦ Τξζυ- 
κανιστηρίου, τῆς Ὁδηγητρίας, τῶν Μαγγάνων καὶ μέχρι 
Βλαχερνῶν᾽ τὸ δὲ τρίτον μέρος ἀπὸ τοῦ ἑτέρου μέρους, τοῦ 
ἁγίου Σεργίου καὶ τῶν Σοφιῶν. Καὶ ὁ βουλόμενος εὑρεῖν 
τι οὐ δυσχεραινεῖ, ἀλλ᾿ εὐθέως εὑρήσει τὸ ζητούμενον. 

1ὅ (ιδ΄). Περὶ τοῦ παλατίου τοῦ Βουκολέοντος. ΠῚ 126. 
16 (ιε΄). Περὶ τοῦ Κυαίστορος. ΠῚ 127. 
17 (ις.). Περὶ τῆς Δάφνης. ἸΠ 128. 
18 (ιζ΄ οὐ τη). Περὶ τοῦ ᾿ἱπποδρομίου. ΠΙ 129, 180. 
19 (.9.). Περὶ τῆς Τύχης. 1ΠΠ 181. 
20 (κ᾽. Περὶ τῆς Μαγναύρας. ΠῚ 180. 
21 (κα). Περὶ τοῦ Σωτῆρος τῆς Χαλκῆς. 1Π 218. 

22͵ (κβ΄). Περὶ τῶν στηλῶν τῶν ἱσταμένων ἄνωϑεν τοῦ 
Μιλίουι.ι: ΤΠ 29, 80. 

Β.1 28 (.γ}). Περὶ τῆς στήλης τοῦ Θεοδοσίου. ΠΙ 104. 
24 (κδ΄). Περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ Θεολόγου. ΤΠ 88. 
2ὅ (κε΄). Περὶ τοῦ ἁγίου Θεοδώρουτῶν Σφωρακίου. ΤΠ 80. 
26 (χς7). Περὶ τοῦ Ὀκταγώνου. ΠῚ 81. 

ΒΑ 19 27 (κξ΄). Περὶ τοῦ “αύσουι ΤΠ 86, 837. 

28 (κη7. Περὶ τοῦ Φόρου. ΠῚ 11, 12. 
29 (κϑ.). Περὶ τῶν στηλῶν τῶν ἱσταμένων ἐν τῆ ἀψίδι 

τῆς καμάρας τοῦ Φόρου. 11 16. 

8 14, (οβὺ ἴῃ Μὴ Ῥούρϑγϑιῃ 060 1060 ᾿πβοσύατη θϑὺ; σϑοΐθ 
ῬΟΜΘΣΘΣ δηΐθ ὃ 1 8 διὰ τὸ καὶ συγκ. ὮὉ 4 διαιρέϑη δὲ ὮὉ 

ὃ καὶ μέχρι Ὁ τῆς οτὴ. Ε Ε᾽ δεύτερον Εὶ τξυγκανι- 
στερίου Ὁ 8. τοῦ τε ἁγίου ἢ 10 δυσχεραίνει 58 818 Απὖθ 
δΙύοσϑτη ρϑεύθιη μοὺ ἰθιησηϑ ἴῃ Μ.: περὲ τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ καὶ τοῦ 
“Μαυσιακοῦ 8 320 Περὶ τὸ παλάτιον τὴν μανναύραν Εἰ 
5.17 “ρὲ τῶν λαύσου Εὶ 

10 

1ὅ 

40 

4ὅ 
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80 (λ.. Περὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ ἐν τῷ βορείῳ μέρει. Βα 18 
Π 18. 

81 (λα. Περὶ τῶν δύο σταυρῶν τῶν λῃστῶν. ΤΙ 20. 
82 (λβ΄). Περὶ τοῦ ἅρματος Ἡλίου. ἸΙ 42, 43. 

ξ8 88 (λγ". Περὶ τὸ Σενάτον. ΤΙ 44. 
84 (λδ΄). Περὶ τοῦ τεϑέντος στοιχείου καὶ τοῦ Φόρου Βὰ 14 

καὶ τῆς στήλης. Τ| 48. 
8ὅ (λε΄). Περὶ τῶν τεϑέντων ἡνιόχων ἐν τῷ Σενάτῳ 

καὶ περὶ τῶν ι΄ κοφέίνων τῶν ἄρτων. ΤΙ 94, 98. 
ι᾽.΄ 486 (λ57). {09 Βἰαίυϊβ αὐδὲ οἸΐτη δᾶ τηδρτιᾶτη 606]6- 
58 ποσυπ ΠΟ 96. 

817 (λξ7). Περὶ τῶν στηλῶν τῶν ἱσταμένων ἐν τῷ δεξιῷ 
μέρει τοῦ Φόρου ΤΙ 100. 

88 (λη7. {06 Ἐοτίυπδθ βἰγηυϊδοῖο, αὐοᾶ ἱπ οχἱθπία]! Βα 1 
18 ΕΟΥῚ τοὺ βδίαραί. ΠΟ ΙΟΙ. 

89 (λϑ2.. Περὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ γράφοντος ἅγιος. ΤΠ 102, 
1098, 108. 

40 (μ7. Περὶ τοῦ συστεματίου τοῦ ἐν τῷ Φόρῳ μέσον 
ἱσταμένουι ΤΙ 108. Βα 16 

30 41 (μα. Πῶς ἔκτισε τὴν πόλιν, ὅτε ἐξῆλϑε μετὰ τῶν 
μεγιστάνων ἐν τῷ Φόρῳ πεζός. 1Π 10. 

(μβ΄). Περὶ τῶν ᾿Δἀρκαδιανῶν. ΠΟ 27. 
42 (μγ)). Περὶ τοῦ ᾿Δἀρτοπωλείουι ΤΙ 46 οἱ 4θε. 

48 (μδ΄. Περὶ τοῦ σταυρίου. Τ| 64. ΒΩ1Τ 
8 ἀΔ44(με). Τὰ λεγόμενα τοῦ Τοξαρᾶ. ΤΠ 100. 

45 (μη). Περὶ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα. 1Π 406. 
4θ (μξ).. Περὶ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τὰ Καρβουναρία. 1Π| 48. 
41 (μς΄). Περὶ τοῦ ᾿Δνεμοδουλίου. 1Π 114. 
48 (μ9.). Περὶ τοῦ Ταύρου. Τ| 47. 

80 49 (ν᾽. Περὶ τῆς Διακονίσσης. ΤΠ 102. ΒΑ 18 

8 81 ληστῶν) κεχωρισμένων 1), κεχωσμένων Βαπά. 88 82, 
88, 84 οτῃ!δι1ὺ Εἰ 8 μβ΄ ἀθοϑὺ ἴῃ Ο ἃ 42 Ῥοιλριοτθι. τοῦῖ- 
ἴθσῃ οχη. ἘΙ. 
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ὅ0 (να. Τὰ Κουράτορος. ΠΙ 101. 
561 (νβ΄. Περὶ τοῦ Φιλαδελφίου. 11 48, 49. 

Βι19 2 (νγ). Περὶ τοῦ ὄντος ἐν αὐτῷ σταυροῦ καὶ τῶν 
δύο υἱῶν τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου τῶν ἐπὶ ϑρόνου καϑ- 
εζομένων. 1Τ| 50. δ 

ὅδ8 (νδ΄. Περὶ τοῦ λεγομένου Μοδίουι ΤΠ ὅ1. 
ὅ4 (νε΄). Περὶ τοῦ αὐτοῦ σαφέστερον. 11 97. 

8620 ὅδ (νς. Περὶ τοῦ ᾿Δμαστριανοῦ. 1| 52. 
ὅ6 (νξγ. Περὶ τοῦ Βοός. ΤΙ ὅ8. 
ὅ71 (νη). Περὶ τοῦ Πέτρου ΤΠ 97. 10 
ὅ8 (νϑ΄). Περὶ τοῦ ᾿Ἐξακιονίου. ΤΙ ὅθ. 
ὅ9 (ξ΄). Περὶ τοῦ αὐτοῦ. ΤΙ δά. 
60. Περὶ τοῦ Ξηρολόφουι ΤΠ 10ὅ. 

δ 51 61 (ξαγ. Περὶ τοῦ Τετραπύλουυι ΤΙ ὅ8ὅ. 
602 (ξβ΄). Περὶ τῆς ἱσταμένης στήλης εἰς τὸ Σίγμα. 11 57. 15 

68 (ξγ). Περὶ τοῦ ἁγίου Στεφάνου. ΠῚ 209. 
04 ξδ΄. Περὶ τοῦ Στουδίου. 1Π 87. 
θὅ (ξε΄. Περὶ τοῦ ἁγίου Διομήδους. 1Π1| 86. 
66 (ξς. Περὶ τῶν ἐλεφάντων τῶν ἱσταμένων ἄνωϑεν 

Βὰ 5. τῆς Χρυσῆς πόρτης. 1] ὅ8. 30 

ΤΠ. 
ἀρχὴ τοῦ δευτέρου μέρους ἤτοι περὶ τοῦ Τξυκανι- 

Βδ 28 στηρίου καὶ τῶν λοιπῶν. 36 

67 {06 Τπγοδιηϊβίοσιο» ΠῚ 206. 
68. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. 1Π 29. 
69. Περὶ τοῦ αὐτοῦ ἀφήγησις ξένη. ΤΠ 88. 

Βὰὼ 384 70. Περὶ τῆς Νέας. 11 298. 
--Ο--.-.. 

8 61 Ῥοβίοσϊοσθιη ρδσύϑθιω οἵη. Εἰ 8 ὅ8 Περὶ τὸ λεγόμε- 
γον ὡρολόγιον μόδιον ΕἸ 8 60 Β΄ῖῇῖο οχμρίδὶὺ Μ' οὗ τηΐτα ραδ΄ 

9 689 Μερὲ τοῦ ἱσταμένου στήλου εἰς τὸ 5σ. ὈΚ 



11. 

12. 

78. 

ΗΠ 84. 
δ 714. 

15. 

710. 
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Περὶ τῶν Ὁδηγῶν. ΠῚ 27. 
Περὶ τοῦ Ζευξίππου λοετροῦ. 1| 88. 
Περὶ τῆς ἱσταμένης στήλης ἐν τῷ ᾿Δρμαμέντῳ. 

Περὶ τῶν καλουμένων Τόπων. 1Π 26. 
Περὶ τοῦ ἁγίου “αξάρου. ΤΥ. 38. 
Περὶ τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Τὸν δὲ ἅγιον 

ΒΑ 9ὅ 

Δημήτριον τὸν ἄνωθεν τοῦ τείχους ὄντα ἔκτισε Βάρδας ὃ 845-866 
Καῖσαρ, ὁ ϑεῖος τοῦ ἀναιρεϑέντος Μιχαὴλ παρὰ Βασιλείου 

10 εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα, καὶ αὐτοῦ τοῦ Καίσαρος κατα- 
κοπέντος ἔξωϑεν, ὅτε μετὰ τοῦ Μιχαὴλ συνεξῆλϑεν εἰς τὴν 
ἀνατολήν, μεληδὸν ἐνώπιον Μιχαὴλ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ. 
᾿4δελφὸς γὰρ ἐτύγχανεν ὃ Βάρδας τῆς “Αὐγούστας Θεοδώρας, 
τῆς μητρὸς τοῦ Μιχαήλ. 

16 41. 

48. 

79. 

80. 

81. 

80 82. 

88. 

84. 

88. 

80. 

9ὅ 871. 

88. 

Ρ813.) 
89. 

. 90. 

Περὶ τοῦ Στείρου ναοῦ. 1Π 24. 
Περὶ τῶν Μαγγάνων. ΠῚ 8. 
Περὶ τοῦ Κυνηγίου. 1Τ| 24. 
Περὶ τῶν γιγαντείων ὀστέων. ΤΠ 22. 
Περὶ τοῦ Πιττακίουι ΤΙ 81. 
Περὶ τὰ Εὐβούλου. ΠῚ 120. 
Περὶ τοῦ ὁσίου Σαμψών. ΤΠ 119. 
Περὶ τοῦ ἁ. Τρύφωνος. ΤΠ 121, 122. 
Περὶ τὰ Προτασίουι 1Π| 23. 
Περὶ τοῦ Οὐρβικίουι 1Π 22. 
Περὶ τοῦ Στρατηγίουι ΤΙ ὅ9, 60, 61. 
Περὶ τοῦ μικροῦ Στρατηγίου.:Ἡ ΠΟ 61 (οχίγομδ 

Περὶ τῶν Χαλκοπρατίων. 1Π 82. 
Περὶ τῆς ἐν αὐτῇ ἁγίας σοροῦ. ΠῚ 147. 

8 14 οτὴ. Εἰ 8 τ Τὸν δὲ ναὸν τὸν ἅ. 4. ΒΞ ΜὈ ἀναιρέν- 
τος Ὁ βασιλέως ὉΕ 

18 αὐγούστης 19 
ϑοσίρίοσοβ Οσίρ. Οομπδίδης. ΤΊ. ἊΝ 

Βδ 26 

Βδ 238 

10 καὶ αὐτοῦ---12 ἀνεψιοῦ αὐτοῦ οτὸ Ὦ, 
14 αὐτοῦ Μιχα Ὁ ὺ υυντεων 



296 

91. 

92. 

98. 

94. 

ὅ 98. 

96. 

97. 

98. 

ΠῚ 28. 

10 99. 
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Περὶ τοῦ ἁ. ᾿Ιακώβουι ΠῚ 148. 
Περὶ τῆς Βασιλικῆς.ς ΤΠ 41. Βε 

Περὶ τῆς Θεοτόκου τὰ Πατρικίας. ΤΠ] 204. 
Περὶ τοῦ Βοσπορίουιὶι Π 149. 
Περὶ τοῦ ἁ. Παύλου τοῦ ὀρφανοτροφείουι ΠῚ 47. Β: 
Περὶ τοῦ Νεωρίου. ΤΙ θ8, 88. 
Περὶ τῶν Βασιλίδος. ΠῚ 20ὅ. 
Περὶ τῶν ᾿Δρκαδιανῶν (πλησίον τοῦ Φόρου δἀᾶ. Ἐ)). 

Περὶ τῶν ᾿ἀναργύρων τῶν Βασιλίσκουι ΤΠ 128, 

124, 198. 
100. 

101. 

102. 

15 108. 

104. 

108. 

106. 

ἀρχεῖον. 

40 107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

46 φάνους. 
112. 

118. 

114. 

118. 

80 116. 

ΠῚ δὅ. 

5.92 

Περὶ τοῦ ἁ. Πλάτωνος. ΤΠ] 40. Β9 

Περὶ τοῦ 4Διγιστέως. 1Π 41. 
Περὶ τὰ Μαυριανοῦ. ΤΊ 42. 
Περὶ τῆς ἃ. ᾿ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας. ΤΠ] 48, 44. 
Περὶ τῆς ἁ. Εἰρήνης. 1Π 44. Βε 
Περὶ τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου τὸ Καραβίτξιν. 1Π 28. 
Περὶ τῆς ἁ. Εἰρήνης τῆς παλαιᾶς τὸ Πατρι- 
ΠΙ1. Βδ8 
Περὶ τὰ Καρπιανοῦ. ΤΙ 49. 
Περὶ τῶν Βάσσου. ΤΠ 850. 

Περὶ τοῦ ἁ. ᾿Δρτεμίουι 1Π 51. 
Περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ ἁ. Προκοπίου τῆς Χελώνης. Π 28. 
Περὶ τοῦ ἁ. Προκοπίου καὶ τοῦ ἁγίου ἥητρο- 
ΠΠ 11ὅ, 116. 
Περὶ τοῦ ἁ. Προκοπίου τῆς Χελώνης. 1Π 18. 
Περὶ τοῦ Μεσομφάλουι ΠΙ 19. 
Περὶ τοῦ ἁ. Προκοπίου τὸ Κονδύλιν. 1Π 58. Βι 
Περὶ τοῦ ἁ. Ἰωάννου τὰ Κινϑήλια. 1Π δ4. ες 
Περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ ὄντος ἐκτὸς Κωνσταντινιανάς. 

οἵα. Ε 8 110 οτὰ. "ὦ 



1171. 

118. 

119. 

120. 

5 ΠΠ 68. 

121. 

122. 

123. 

124. 

10 128. 

120. 

μένων. 
1271. 

128. 

15 στόλους. 

129. 

ΠῚ 199, 

180. 

181. 

80 182. 

138. 
184. 

188. 

186. 

95 157. 

188. 

ΠῚ 108. 

80 141. 
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Περὶ τοῦ Δεξιοκράτους. 1ΠΠ| 172, 18. 

Περὶ Κύρουυι ΠῚ 111. 
Περὶ τὸ Κοντοσκάλη. ΠῚ 188. 
Περὶ τοῦ ξενῶνος τοῦ μεγάλου τοῦ Θεοφίλου. 

Περὶ τοῦ Ζεύγματος. ΠΙ θά. Βὰ 8 
Περὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἁ. ᾿ἀναργύρων. ΤΙ θὅ. 
Περὶ τοῦ ἁ. Ἠλίου ΤΠ 66. 
Περὶ τῆς ἁ. Εὐφημίας τῆς Πέτρας. ΠῚ 67. Βα 86 
Περὶ τοῦ γηροκομείου τὰ Γηραγάϑης. ΠῚ 68. 
Περὶ τῶν στηλῶν τῶν πλησίον τοῦ Ταύρου ἴστα- 

Π 88, 839. 
Περὶ τοῦ ᾿Δρματίου. 1Π 61. 
Περὶ τῆς ἁ. Θεοφανὼ τῆς οὔσης εἰς τοὺς ἁ. ᾽4πο- 

ΙΠ 212. 
Περὶ τοῦ ἁ. Μάρκου τοῦ εἰς τὸν Ταῦρον. 
200. 

(Περὶ τῆς κινστέρνης» εἰς τοὺς κριούς. ΠῚ 62. Βὰ 81 
Περὶ τὰ Βιγλέντια. ΠΙ 117. 
Περὶ τῶν ᾿ἀνϑημίου πλησίον τοῦ Κύρου. ῚΠ 106. 
«Περὶ, τὰ Γάϊνα. ΤΙ 109. 110. 
Περὶ τὰ Μεγεϑίας. ΠΙ 56. 
Περὶ τοῦ ἁ. Πολυεύκτουι ΠΙ ὅΤ. 
{Περὶ τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολύτης) ΠῚ ὅ8. 
Περὶ τῆς Θεοτόκου τὰ ᾿Δρεοβίνδουι ΤΠ δὅ9. 
Περὶ τῆς ἃ. ᾿Δδναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Β6, 38 

. Περὶ τοῦ “εωμακέλλου. 1Π 104. 

. Περὶ τὰ Κουράτορος. ΠῚ 101. 
Περὶ τοῦ Χριστοκαμάρου. ΠΙῚ 1128. 

. Περὶ τῆς ἁ. άννης τὸ Δεύτερον. 1Π 79. 

8 194 τῆς Πέτρας] τῆς ἐν τῇ πτοἅ᾽ι ἃ τα λθῦ. ἢ τ 
ὃ 180--- 168 οπι. 8 189 Περὶ τὸ διανανἔμν Ὁ Ν 

δ Ὁ ὗν 
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148. Περὶ τὸ Χρυσοβάλανον. ΠῚ Τθ. Β. 
144. Ἣ μονὴ τῶν Σπουδῆς. ΠῚ 107, 
148. {Περὶ γηροκομείου Σευήρου ΠΙ 108. 
140. Ἢ μονὴ τοῦ μητροπολίτου. 1Π 80. 

δ 147. Περὶ τῆς ἁ. Εὐφημίας τὸ Πετρίον. ΠῚ 186, 
148. Περὶ τῆς Πλατείας. 1ΠῚ 11. 
149. Περὶ τοῦ ᾿Δντιόχουι 1 ΤΟ. Βι 
160. Περὶ τὸ παλαιὸν Πετρίον. ΠΙ 151. 
161. Περὶ τῶν Βλαχερνῶν. ΤΠ] 14. 

10 1862. Περὶ τῆς ἁ. Σοροῦ. 17 Τὅ. 
18. Περὶ τοῦ ἁ. Μούματος. 1Π Τὅ. 
184. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. ΠΙ 214. 

ΠΙ. 

Περὶ τοῦ ἑτέρου μέρους καὶ περὶ τῶν τοῦ Βι 
Ἱπποδρομίου στηλῶν. 

6 166. Τοῦ Ἱπποδρόμου στῆλα. ΠΟ 18--- 19. Βι 
166. Περὶ τῆς στήλης τῆς ἱσταμένης εἰς τὸ στυράκεν 

εἰς τὴν Φιάλην. ΤΠ 202. 
167. Περὶ τοῦ ἁ. Σεργίουι ΠῚ 208. 
168. Περὶ τῶν καλουμένων νεκρῶν. ΠῚ 201. 

20 189. Περὶ τῶν λοιπῶν στηλῶν τῶν ἐν τῷ ᾿πποδρομίῳ. Β: 
Π 81. 

160. Περὶ τῆς ἁ. Εὐφημίας τῆς ἐν τῷ ̓ Ιπποδρομίῳ. 1Π|9.. 
101, Περὶ τοῦ Προδρόμου τοῦ Ἴλλουι:͵ ΠΙ 211. 
162. Περὶ τοῦ αὐτοῦ Ἴλλουι ΠῚ 3838. Π ΒΒ. 

96 168. Περὶ τοῦ Φωκολίσϑουι 1Π 84. 
1604. Περὶ τὰ λεγόμενα Κοντάρια εἰς τὴν ἁ. Θέκλην. 

ΠῚ 88. 

ὃ 168 Ῥοδύθσυϊοσθσα Ῥϑγύθτω οτὰ. τὼ 



ὈΙΒΡΟΞΒΙΤΙΟ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΑ. 209 

106. Περὶ τῆς μονῆς τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου Βα 4ὅ 
τὰ Ὁρμίσδου. ΤΠ 89. 

166. 

1671. 

δ 168. 

169. 

1170. 

171. 

112. 

10 178. 

ϑόνικον. 

114. 

118. 

110. 

Περὶ τοῦ Βουκίνουι 1ΠΠ 3838. 
Περὶ τῆς Σοφίας τὸν λιμένα. ΠΙ| 87. 
Περὶ τοῦ ἐν τῷ Βουκίνῳ χορτοβολῶνος. 1Π 188. 
Περὶ τὰ λεγόμενα Κοντάρια εἰς τὴν ἁ. Θέκλην. Π 66. Βὰ 46 
Περὶ τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου τοῦ ᾿4δδᾶ. ΤΠ 86. 
Περὶ τῆς Σιδηρᾶς. ΤΙ 182. 
Περὶ τοῦ λιμένος τοῦ ᾿Ελευϑερίου. ΤΠ 68. 
Περὶ τῶν στηλῶν τῶν ὄντων εἰς τὸν ἅ. ᾽2γα- 
Π 28. 

Περὶ τοῦ ἁ. ᾿Δἀγαϑονίκουι ΠΟ ΙΟΤ. Βδ 41 
Περὶ τοῦ ἁ. Ἰουλιανοῦ. ΠῚ 69. 
Περὶ τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου τοῦ ὄντος εἰς τὸν ἅ. 

18 Ἰουλιανόν. ΠΙ 52. 

111. Περὶ τῶν παλατίων τῶν ᾿Ελευϑερίουι. 1Π 173. 
118. Περὶ τοῦ ἁ. Παντελεήμονος τοῦ μεγάλου. 1ΠῈῸ 98. Βὰ 48 
1719. Περὶ τὰ Κλαυδίου 11 90. 
180. Περὶ τὰ Ναρσοῦ. ΠΙ 94. 98. 

40 181. Περὶ τοῦ ἁ. Θωμᾶ. ΠΙ 96. 
182. Περὶ τὸ Χρυσοκάμαρον. ΠΙ 112. 
188. Περὶ τὰ Ψαρελαίουι ΤΠ 184. 
184. Περὶ τοῦ Ψαμαϑᾶ. ΠΙ 186. 187. 
18ὅ. Περὶ τῶν ἐν αὐτῷ παλατίων. 1Π ὅ, 6. 

35 186. Περὶ τῆς πόρτης τοῦ ἁ. Αἰὐἰμιλιανοῦ.ς͵ ΠῚ 88.0(Ὁ. Βα 49 

187. Περὶ τῶν κινστερνῶν καὶ περὶ τοῦ ἀγωγοῦ. 
Π 69, ΤΟ. 

188. Περὶ τῆς τοῦ ἄσπαρος. ΤΠ Τ]. 
189. Περὶ τῆς τοῦ Βώνου. 1 172. 

8 1665 βΒῃ. --- 8 191 οἴη. Ε' [0118 αὐἱθυβάδιη ἀοροσα 8 
8 169 οτῃ. Εἰ 177 οὰ. Εἰ 88 179. 178 Ὠοα ατάλιο, 
Βεροὶ ΚΕ 
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190. Περὶ τῆς Μωκησίας. ΠΙ 84. 
191. Περὶ τῆς τοῦ Φιλοξένου Εἰς τὸν Φόρον πλησίον 

ἐστὶ κινστέρνα, ἣν ἔκτισεν ὁ Φιλόξενος ὁ Ῥωμαῖος ὃ ὧν 
ἐκ τῶν ιβ΄. 

192. Περὶ τῆς μεγάλης κινστέρνας τῆς βασιλικῆς. Ἢ !: 

πλακωτὴ βασιλικὴ κινστέρνα μαλακταρέα ἦν, ὅτε ἐκτέξετο 
ἡ ἁγία Σοφία' ὡσαύτως καὶ ἡ ἄνωθεν αὐτῆς στενή, ἡ 
Βασιλισκάριον ὀνομαζομένη, καὶ αὐτὴ μαλακταρέα ἐτύγχανε 
τοῦ δηλικάτου τῆς ἁγίας Σοφίας. 

198. Περὶ τῶν πορτῶν τῆς Χαρσίου καὶ τῆς Ἔυλο- 
κέρκουι: ΠῚ 1388, 189. 

194. Περὶ τοῦ Πολυάνδρουι ΠΠ 140. 
196. Περὶ τῶν μοναστηρίων. (Κάρπου καὶ Πα- 

πύλου 1Π 82. 
196. Περὶ τῶν Πρασίνων. 1Π1 θ8. 

197. Περὶ τοῦ Φλωρεντίου γηροκομείουιν 1Π1Οδ. 
198. Περὶ τῆς μονῆς τὰ Ῥωμανοῦ. ΠῚ 1852. 
199. Ἢ μονὴ τὰ Δαλμάτουι ΤΠ 207. 
200. Ἢ μονὴ τὰ Κουκοροβίουι ΠΙ 198. 
201. Ἡ μονὴ τῆς ἁ. Ζωῆς ἡ ἐν τῇ Μωκησίᾳ. ἢ 

ΠῚ 187. 

202. Περὶ τοῦ ἃ. “ουκᾶ.Ἡ ΠΙ 88. 
208. Ἢ μονὴ τοῦ ἁ. ΜΜωκίου. 1| 110. 
204. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. ΠΙ 2 οἱ 8. 

205. Περὶ τοῦ Λιβός. ΤΥ 88. 
206. Περὶ τοῦ Προδρόμου τῆς Παλαιᾶς. 1Π 191. 

207. {Περὶ τοῦ ἁ. ᾿Ελευϑερίου 1Π 192. 

8. 191 4 ιβ΄ ἀρχόντων Ἢ 8 192 περὶ τῆς βασιλικῆς μεγάλης 
κινστέρνης Εἰ; ἴῃ Εἰ ὑϊύα].8Β οὕχῃ Ῥγδϑοθάθῃδι [0110 χοῦ. ροβὲ 
βασιλικῆς δααϊῦ τῆς μεγάλης καὶ τῆς μικρᾶς Ὁ (υὖὐ μεγάλης ὈΪ8 
οχϑύθ) 6ὄὅ. μαλακταρῖ) ἂἃπ μαλακταρέ) ασγιὺ ἴῃ Εἰ, ἱποοσδυχη 
1 ἄνωϑεν αὐτοῦ ΘῈ στενῆ Ὁ Ε',͵ στέγη Ε 8 βασιλισκάρα Ὦ, βασι- 

ἄρ 
λισκ Εὶ 9 τῆς αὐτῆς ἁγίας σοφίας Εὶ 198 Περὶ τῶν 
πορτῶν τῶν χερσαίων Ἐ 8 198 οχη. Εἰ 8 199 τὰ δαλμάτια 
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11 188. 
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224, 
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Περὶ τοῦ ἁ. Φιλίππου. ΤΠ 189. 
Περὶ τοῦ ἁ. Μανουήλ. 1Π 190. 
Περὶ τῶν ἁ. Νοταρίων. ΤΠ 188. 
Περὶ τῆς Θεοτόκου τῆς οὔσης εἰς τὸ Σίγμα. 

Περὶ τῶν τὰ Κανικλείου καλουμένων. 11 92. 
Ἢ μονὴ τῆς Εὐφροσύνης. ΠῚ 77. 
Περὶ τοῦ Ἐυλινίτουι ΤΠ 198. Βὼ ὅ8 
Περὶ τὰ ᾿Ικασίας. 1Π 196. 
Περὶ τῆς ἁ. Δομνίκας καὶ ᾿Ζ4λεξάνδρας. 1Π 1938. 
Περὶ τοῦ Δίου ΤᾷΤΙ 1988. 
Περὶ τοῦ Μυροκεράτουι ΠΙ 194. 
Περὶ τὰ Προκοπίουι ΤΙ 1588. 
Περὶ τῆς μονῆς τῆς «ἀὐγούστης. ΠΙ 188. Βδ ὅ4 

Περὶ τῆς μονῆς Βηϑλεὲμ καὶ τῶν Γαστρίων. 1Π|4. 
Περὶ τῆς μονῆς τὰ υλοκέρκου, ὃ ἅ. Μάμας. 

Περὶ τῆς Χώρας. ΤΠ 184. 

Περὶ τοῦ ἁ. Ῥωμανοῦ. ΤΠ 81. Βδ ὅδ 
Τὰ Μαρτινάκη. ΠΙ 98. 
Τὰ Παυλίνης. ΤΙ 146. 
Τὰ τείχη τῆς πόλεως τῶν μεγάλων πορτῶν τῆς 
ΠΗ 108. 
Περὶ τὰ τείχη τὰ πρὸς τὴν ϑάλασσαν. 1 109. Βα δ6 
Περὶ τοῦ πύργου τοῦ Κεντηναρίουι ΠῚ 180. 
Τὰ ἔξω μοναστήρια. {περὶ τῆς ᾿Αχειρο- 

ποιήτου ΠΙ 148. 
9281. 

282, 

80 988. 

Περὶ τοῦ Εβδόμουι 1Π 144 οἱ 148. 
Περὶ τῆς Πηγῆς. ΠῚ 142. 
Περὶ τῶν μοναστηρίων τῶν περατικῶν καὶ 

περὶ τῆς τὰ Πικριδίου μονῆς. 1Π 18ὅθ. 

88. 210, 211, 218, 216 οὰ. Ὦ ὃ “'λλὸ δουννυς ὃ 
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ΒΑ ὅ7 284. 

288. 

986. 
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288. 

Βαδ8. 239. 

μαντα. 

240. 

241. 

242, 

248. 

244. 

248. 

Βδ ὅ9 246. 
247. 

. 2348, 

περὶ τῆς 
249. 

2580. 

251. 

252. 

258. 

2584. 

Βδ 60 288. 
“- 4λ 

τῇ στολεέί. 

256. 

πορφυρῷ 
951. 

ΒΑ 61 958. 

ΠΑΤΡΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΩΣ, 

Περὶ τὰ ᾿Δρμαμενταρίας. ΠῚ 1658. 
Περὶ τοῦ Καστελλίουι ΤΠ 157. 
Περὶ τὰ ἹἹερείουι 1Π 177, 178. 
Περὶ τῆς ἁ. Εἰρήνης τὰ Γάλαταις 1Π 118. 179. 
Περὶ τοῦ ἁ. ἹΜάμαντος. ΙΠ 1589. δ 
Περὶ τῆς γεφύρας τῆς οὔσης εἰς τὸν ἅ. Μά- 
Π 21. 

Περὶ τῶν ξευκτῶν κιονίων. 1Π 168. 
Περὶ τοῦ Ὁσίουι ΠΙ 1604 (ρδ18 Ροϑύοτϊοσ). 
Περὶ τοῦ ἁ. Φωκχᾶ. ΠΙ 162. 10 
Περὶ τῆς μονῆς τὰ Δαμιανοῦ. 11 161.᾿ 
Περὶ τοῦ ᾿ἀνάπλουι 1Π 188. 
Περὶ τοῦ ἁ. Ταρασίουι 1Π 160. 
Περὶ τοῦ Σωσϑενίουι 1Π 168. 
Περὶ τῆς Χρυσοκεράμου. 111 164 (ρδγβ ροβίογ]οΥ). 1 
Περὶ τῶν (ἀντι περατικῶν μοναστηρίων" 
ΙΜαλελίας. 1Π 167. 

Περὶ τῆς Πηλαμίδας. ΤΠΠ]7 168. 
Περὶ τοῦ ἁ. Γεωργίουι Π]Ὶ.208. 
Περὶ τῶν παλατίων τῆς ἹἹερείας. ΤΠ 169. 30 
Περὶ τοῦ Βρύαντος. ΠῚ 110. 
Περὶ τοῦ Δαματρύ. ΤΙ] 17]. 
Περὶ τοῦ Εὐτροπίου λιμένος. ΤΠ 166. 
Περὶ τοῦ γενομένου ϑαύματος παρὰ ἐλέφαντος ἐν 
1 89. 86 

Περὶ τῶν εἰκόνων τῶν ἱσταμένων ἐν τῷ μεγάλῳ 
κίονι. ΠΟ 1Ο6. 
Περὶ τοῦ Σμυρνίουι ΤΙ 98. 
Πῶς οὐ δαπανῶνται τὰ τείχη τῆς πόλεως τὰ 

παραϑαλάσσια. 1Π 218. ' 80 

8 2384 Περὶ τὰ ἀρμαμενταρίου 981 Τὰ Γάλαταα 8.289 
οση. Εἰ 88 3241 --- 268 οχη. Β' [0110 ἀθροσγάϊο ὃ 248 (ἀντι περ- 

“τεκῶνψ{ ΒΟΙΡΒΙ 8 2562 Περὶ τοῦ δευρεῖα (ἰὼ Ὁ ἃ 266 οτη. Εαὶ 
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289. Ηΐο δαᾶιύ Ο᾽ βᾶπὸ παυγαί ποῦϊδιη: ᾿Δρσενίου 
μοναχοῦ τὰ Στρογγύλου τῆς μονῆς διήγησίς τις 
μερική (οὗπερ ἡ μονὴ πέφυκεν ἄντρον ἢ πέτρα). 
Πρὸ ὀλίγου χρόνου δὴ ἐν τοῖς ἐνεστῶσιν ἐνιαυτοῖς γέγονέ 

5 τι ξένον καὶ ϑαύματος ἄξιον᾽ καὶ γὰρ ἀπάραντές τινες τοῦ 
παραλίου μέρους τοῦ Στενοῦ καὶ πρός τι νησίδιον τὸν 
ἀπόπλουν ποιοῦντες εἰς ἐξώνησιν τῶν αὐτοῖς χρειωδῶν, 

καταστάσεως εὐδιηνῆς τυγχανούσης, καὶ τῆς ϑαλάσσης λειο- 
κυμαινούσης, καὶ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τοῦ τῆς ἀνατολῆς μέ- 

1ιο ρους ἡσύχως πλέοντες. οὗ ἐν τῷ πλοιαρίῳ τυγχάνοντες 

ναῦταί τε καὶ ἐπιβάται ἤκουον κραυγῆς ἀετοῦ σφοδροτάτης 
τὴν ξαυτοῦ ξωὴν ἀποδυρομένου καὶ κατ οἰκονομίαν ϑεοῦ 
τὸν βοηϑήσοντα ἀνακαλουμένου. Οἱ οὖν ἄνδρες οἷ ἐν τῷ 
πλοιαρίῳ προσσχόντες καὶ τοῦτο πρὸς τὸν αἰγιαλὸν ἐποκεί- 

16 λαντες ἐξῆλθον τὸν ἀριϑμὸν ἕξ ὡς τῶν λοιπῶν προσ- 
μεινάντων ἐν τῇ νηΐ καὶ τῇ φωνῇ ἐπακολουϑήσαντες τοῦ 
ὀρνέου καὶ πλησιάσαντες αὐτόν, εἶδον, φεῦ, τὸν ἀετὸν ὑπὸ 
ὄφεως περικυκλούμενον τούς τε πόδας καὶ τὰ πτερά, ὥστε 
μέλλοντα ὅσον οὔπω βρῶμα τῷ ἕρπετῷ τὸν αὐτὸν ὄρνιν 
γενέσϑαι. Εἰς ἀπορίαν οὖν οἱ ἄνδρες ἐμπεσόντες καὶ ἐν 
ἀμηχανίᾳ γενόμενοι, πῶς μὲν τὸν ἀετὸν ὑγιῆ ἐξέλωσι, τὸν 

δὲ ὄφιν ἀποκτείνωσι, παλινοστήσαντες αὖϑις τάχει πολλῷ 
πρὸς τὴν ναῦν παραγίνονται οὐ πόρρω τυγχάνουσαν καὶ 
ἀναλαβόμενοι ἃ ἐπεφέροντο ξίφη καὶ ἑταίρους τοὺς ἐκεῖσε 

2 Θ 

8 269. Ιἱπᾶοχ ἀθοβὺ 1πὰ ΕΠ Εἰ; ῬγῸ 60 φρχγδϑυϑηΐ: ἐπορφύρωσας 
σοὺς πόδας ἐξ αἱμάτων | τῶν δυσμενῶν, κράτιστε Ῥωμαίων ἄναξ. 
αυοα ἔγαρτηθηθαση θδϑὺ ΟΔΥΤΩ 8 511η1}18 1111} 11018}1 Ρ. 290. 

2 διήγησις τινι Ὁ 8 ἡ πέτρα Ὁ 4 πρὸ ὀλίγου δὲ Ἐ, 
πρὸ ὀλίγου δὴ Ε 1 αὐτοῦ χρειῶν ἢ 11 σφοδρῶς Εὶἤ 18 βοη- 
ϑήσαντα οοἀᾷ,, οοὐν. ΕἸ ϊ2 ἀνακαλούμενον Βα 14 τούτῳ Βαμα] 

προσοκείλαντες ΕΊ 16 ἕξ ὄντες καὶ τῶν λοιπῶν Ἐ,, δξ ὄντες τῶν 
λοιπῶν α'ὁ 16 καὶ τῇ φωνῇ] τῇ οὖν φωνῇ Ε 1717 αὐτῶ Ε 
ὑπὸ τοῦ ὄφεως Ὁ 21 πῶς τοῦτον μὲν ἐκεῖθεν ὑγιῆ κτλ. ἘᾺΕ 

28 παραγένονται Ἐ, παραγένοντο Ε' οὐ πόρρω τυγχά- 
νουσαν καὶ οη. α 24 ξυλάβια καὶ ξίφη ὃ ἵἔτερυ τῶν Ἐκευ- 
σε }), ἑτέρους τῶν ἐκεῖσε Ἐ, ἑταίρους αὐτῶν τοὺς Ἐν τῷ τοῦδ Ὁ 
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3 ᾿.2 ῳ ἂἷ. ΄ μεϑ' ἑαυτῶν καί τινα χαλκέα μετ᾽ αὐτῶν, τοῦ ϑεοῦ ἡ πάν- 
τῶς καὶ τῇ τούτου οἰκονομίᾳ καὶ προμηϑείᾳ συνόντα τε 

4 ’ .] 9 ’ Ἁ - καὶ συμπλέοντα, καὶ ἐπὶ τελείᾳ ἡ ἀναχωρήσει μετὰ τῶν 
προσόντων αὐτῷ χαλκευτικῶν ἐργαλείων συναπαίρονται, καὶ 

Α Ὰ ᾿ ’ 9 Ρ ἢ) 

τὸ τούτου μέγα ξυλάβιον ἀναλαβόμενοι καὶ συμπαραλαβόντες 

τοῦτο, ὥρμησαν σπουδαίως εἰς ἄμυναν τοῦ ὀρνέου" καὶ εὑ- 
ρόντες πάλιν τὸν ὄφιν οὕτως ἔχοντα καὶ περικυκλώσαντα 
αὐτὸν οὐκ εἶχον ὅπως τῆς τούτου διπλᾶς ἐφάψασϑαι διὰ 

Βὲ 6 ξίφους. ἵνα μὴ τὸν ἀετὸν ἀφανίσωσι. Σκέπτονται οὖν 
τὸν σπόνδυλον ὑπερανεστηκότα τοῦ ὀρνέου μετὰ τοῦ ἐργα- 
λείου κρατῆσαι, ὃ δὴ καὶ γέγονεν εὐφυῶς, καὶ συμπαρα- 

Ι ΟΥ̓ ᾿Ὶ - [ Α 2 λαβόντες καὶ ἕτεροι σὺν τῷ τεχνίτῃ ἐπίεσαν τὸν ὄφιν σφο- 
δρῶς καὶ εὐθέως ἄκων ἀπεδιπλοῦτο καὶ εἰς τὴν γῆν ἐξ- 

ἤπλου τὸν οὐραῖον αὐτοῦ κινῶν εἰς βοήϑειαν ἑαυτοῦ. Οἷ 
δὲ ἄνδρες τοῦτον ἀπέκτειναν᾽ καὶ ὃ ἀετὸς μικρὸν ὑπεκστὰς 

ἐπτερύσσετο μέν, οὐκ ἠδύνατο δὲ κατὰ πολὺ ὑπὸ τοῦ ὄφεως 
τεταλαιπωρηκώς. Καὶ ἐάσαντες αὐτὸν πάλιν ἀνθυπέστρεψαν 

- , « “« 9 - [4 Α εἰς τὴν ναῦν χαίροντες ἐπὶ τῇ τοῦ ἀετοῦ ἐλευϑερίᾳ. Καὶ 
πάλιν ἀποπλεύσαντες καὶ μήπω σταδίους δύο διαπλεύσαντες, 
ὡς ὃ ἀφηγούμενος μοναχὸς ἐξεῖπε μδϑ᾽ ὅρκου, εἶδον τὸν 
αὐτὸν ἀετὸν ὑπεράνωθεν τῶν ναυτῶν καὶ λοιπῶν ἀνδρῶν 

’ 4 4 3 4 - - « παραγενόμενον καὶ ἀφ᾽ ὕψους κατὰ τοῦ βυϑοῦ τῆς ϑα- 
λάσσης κατελθόντα καὶ λάβρακαν, ἰχϑὺν παμμεγέϑη, ἀν- 

1 καί τινα χαλκέα μετ᾽ αὐτῶν οτὰ. Ε τοῦ ϑεοῦ --- 4 ἀναχωρήσει 
οὐ. Ὁ πάντως οοτταρίυμα: 8η τοῦ ϑεοῦ διέποντος ἀναχωρήσει 
οογγαρύυχῃ: ἂἃπ ἀναιρέσει 4 αὐτῷ ΒΟΙ͂ΡΒΙ, αὐτῶν οὐ. 4.8α. 
καὶ τὸ τούτου μέγα ξυλ. ἀναλ. οτὰ. Ὁ 6 τοῦτο] τοῦτον Ὁ 
1 περικυκλώσαντες αὐτὸν οοἀά., οοττοχὶ, οὗ, ». 808, 18 (περι- 
κυχλώσαντα τὸν ἀετὸν ἘΕὙ12) 8 τῆς τοῦ διπλᾶς ἢ) 
10 σπόνδυον Ἐ', τοῖν ποδοῖν Εἰ 11 ἐμφυῶς Ὁ 12 ἑτέρῳ Ὁ 

τὸν ὄφιν] αὐτὸν Ε σφόδρα Ὁ 18 ἐξήπλω Ὁ, ἐξ- 
ἥπλωτο ἘΠ: 14 τὸ οὐραῖον ΕἸ αὐτοῦ Εἰ, αὐτὸν Ὁ 
16 ἐπτερύσατο Ὁ 18 ἐλευϑερίᾳ] ἀναρρύσει ἘΠ 19 μῆκος 
σταδίου Ἐὶ 20 ἀφηγούμενος ὁ μον. Ὁ Ῥοβὺ ὄρκου ἱπβογιὺ 
Ὁ ὅτι ἀρξάμενοι πλέειν 22 τοῦ βάϑους Ὁ 28 κατελϑόν- 
Ζα7 1παᾶθ Ιωσαηα 1πὰ 1) 0110 Θχοῖβο λαύρανα τ 

230 
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ἑλόμενον καὶ εἰς τὴν ναῦν κεχαλακόται ΟἱὁὨ δὲ ἄνδρες 
τοῦτο ἰδόντες καὶ ϑαυμάσαντες ηὐχαρίστησαν ὡς εἰκὸς τῷ 

ϑεῷ τῷ παρεσχηκότι καὶ τοῖς ὀρνέοις τοιαύτην φρόνησίν τε 
καὶ σύνεσιν" ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. Τὸν δὲ 

6 ἀετὸν ἔκτοτε οὐκέτι ἐθεάσαντο. [ΒΕ δἀδυπί: Εἶδον δὲ 
ἐγὼ ὃ γραφεὺς ἐπὶ Θώμα μάρτυρος τὸν σῖτον εἰς Κλαυδιού- 
πολιν, ἐπὶ τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Διογένους εἰς τὰς ς΄ τ061- 
τοῦ “ὐγούστου τοῦ Σωτῆρος πεποιηκότα πτερά, μύτην καὶ 
οὐρὰν καὶ πετάσαντα, λεπτὰ καὶ ἄσπρα δίχα ποδῶν, εἰς 

τοτοὺς μύλους τοῦ ποταμοῦ τοῦ πλησιάζοντος Πατρικέῳ τῷ 

Δεκτηνῷ λεγομένῳ Σάλῳ ποταμῷ. 
ϑοαυαπίυγ: Τὰ πάτρια τῆς ἁγιωτάτης τοῦ ϑεοῦ μεγάλης Βαθ 

ἐκκλησίας δηλαδὴ τῆς ἁγίας Σοφίας. ᾿Ἐπὶ τῆς βασιλείας 
τοῦ βασιλέως ᾿Δναστασίου κτλ. ποίηρθ θχοουρίϑ ὃχ [.60}6 

16 αὉδ υἠ αἰουγ ΟὙϑυηγδῖοο ρη. 122, ὅ --- 127, 2 Βοπη.:; 

αυϊθυβ βυθιαηριπίυν Βδθὸ: “Ὅτι δὲ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Βδ8 
ἐμνήσϑην, λεπτομερῶς καὶ διήγησιν ποιησόμεϑα πῶς ἐξ 
ἀρχῆς ἐκτίσϑη καὶ παρὰ τίνος. Ἔχει δὲ οὕτως᾽ Ἢ ἁγία 
Σοφία ἡ μεγάλη ἐκκλησία κτλ. Μιᾶὰθ Ἐβοϊουυτα 1 Ρ. 74 

80 ---108. Ἐχρ!]. περὶ ὧν ὃ λόγος δηλώσει (ν. 1. ]. δᾶπ. οτί.). 
ΠΘαΘ ΠΥ ῬΔΥΘΡΥΔΡΒΙ ΟΧ [.Θ0η0 ΟὙΔΙητηδίοο τ. 127, 8 --- 

180, 19 Βοπμῃ. βυπιρίδθ. Εχρ]. κουροπαλάτην τότε ὄντα. 

8 τοιαῦτα Εὶ 4 Τὸν δὲ---ὅ ἐθεάσαντο οτωη. "' 6 μάρ- 
τυρι Ὲ 7 εἰς τὰς ς΄ κτλ.] εἰς τὸν ς΄ τοῦ σρς μῆνα αὔγουστον πε- 

ποιηκότα ππερὰ μῦ καὶ οὐρὰν καὶ Ἐ, Ηἷος ἀοβοίθηθ [0110 ἰη- 
ΒΘα ΘΗ ΘΧΟΙΒΟ 8 τοῦ Σωτῆρος 86. ἡμέρα μέτιν Ἐὶ 
9 λεπτὰ --- ποδῶν] οοστυρίυχα 12. ἴοτέ. βοσδοπάυτη Πατρικίῳ 
τῷ 4Δικτηνῷ (ἃ Ὠιοίδ ορρίάο ἀογιναίαπι) λεγομένου Σάλου ποτα- 
μοῦ (11 ἀ10 ΤὨοΙΩδ86 τηδτίγτβ ΟἸδυαταρο}: τορηδηῦὺθ ὨΙΟΘΩΘ 
ϑοχίο ἀ16 Αὐρπϑῦϊ, ἀοτηΐπῖοδ, ἔσυσαθηύσσω 8118 οὺ τοϑέτο οὖ οδυ δ 
1ἸηΒύΣ οὗ γ ϊᾶσθ, ρᾶσνασα οὖ οδηάϊάυσῃ βῖηθ ρϑάϊθαβ (Ὁ), ἴῃ τηο- 
88 ΠΥ]: ᾽πὶ, ααἱ 8 Ῥαύσιοῖο Πιούθῃο ποιηϊηδίυσ 8818“). 
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Π. Οτᾶο ρδυδρυδρβοσάϊ, 401 ΒΘαῸΙΪΌΥ ΤΘΟΘΏ 510 Μ. 

Περὶ τῶν πατρίων τῆς πόλεως καὶ 
- 9 ’ - “« Α « - τῶν ἀγαλμάτων καὶ τῶν τοποϑεσιῶν καὶ τῶν στηλῶν. 

1. 

ΔΡΟΥ Ῥῥυΐθαυβ, αὐ {10 οαγού, οοπβϑοηὐ ἴθσθ οὕτα 

ΥΘΟΘΗΒΊΟΠΘ Ον, 14 αυοᾶ 6ΘΧ ΠΌΙΠΘΙΒ ρΥδΘΟΪθ, αΟῸ8 ΔΥΘΔΌΪΟΙΒ 
ΥΘΟΘΙΒΙΟΩ15 Οἱ δᾶροβαϊ, νυἱᾶθσθ 110. [1Ἃπὼὰ ἤπο 11ΌΥῚ 88- 

ΒΟΥ Ι Υ τέλος. 

Π. 

ξξ΄, ἀρχὴ τοῦ Τξυκανιστηρίου᾽ καὶ περὶ τῶν Χαλ- 
κῶν πυλῶν. 1Π 206. 

ξη΄. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. ΠΠ 29. 
ξϑ΄. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. ΤΙ 88. 
ο΄. Περὶ τῆς Νέας ἐκκλησίας. ΠῚ 298. 
οα΄. Περὶ τῶν καλουμένων Τόπων. ΠΙ 20. 
οβ΄. Περὶ τῶν Ὁδηγῶν. ΠΙ 27. 
ογ΄. Περὶ τοῦ Ζευξίππου λοετροῦ. ΤΠ 88. 
οὗ΄. Περὶ τῆς στήλης τοῦ ᾿Δρμαμέντουι. ΤΙ 84. 
οε΄. Περὶ τῶν τοῦ ᾿Ἱπποδρομίου στηλῶν. ΤΠ 18 --- 79. 
ος΄. Περὶ τῆς στήλης τῆς ἱσταμένης εἰς τὸ στυράκιν. 

11 202. 

οζ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Σεργίουι ΠῚ 208. 

οη΄. Περὶ τῶν καλουμένων Νεκρῶν. ΠῚ 201. 
οϑ΄. Περὶ τῶν ἐν τῷ ᾿Ἱπποδρομίῳ στηλῶν τῶν λοιπῶν. 

Π 871. 

π΄. Περὶ τοῦ περιπάτουι ΤΠ 1048. 
πα΄. Περὶ τοῦ Μονολίϑου᾽ λεχϑήσεται περὶ αὖ- 36 

σοῦ εἰἧς τὸν Στατήγιον. 
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πβ΄. Περὶ τῆς ἁ. Εὐφημίας τῆς ἐν τῷ ̓ Ιπποδρόμῳ. ΤΙ 9. 
πγ΄. Περὶ τοῦ ᾿ἹΙπποδρόμου τοῦ Ἴλλουι 1Π 211, 
πὸδ΄. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. 1Π 88. 
πε΄. Περὶ τοῦ Φωκολίσϑρουι ΠῚ 84. 
πς΄. Περὶ τῆς ἁ. Θέκλης. ΤΠ] 88. 
πξ΄. Περὶ τῆς μονῆς τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου. 
99. 

πη΄. Περὶ τοῦ Βουκίνουι 1Π 88. 
τϑ΄. Περὶ τοῦ ἐν Σοφίᾳ λιμένος. ΠΙ 87. 
α΄. Περὶ τοῦ ἐν τῷ Βουκίνῳ χορτοβολῶνος. Τ1Π| 188. 

αα΄, Περὶ τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου τοῦ 4δδα. ΠΙ 86. 
αβ΄. Περὶ τῆς Σιδηρᾶς. ΠῚ 182. 
αγ΄. Περὶ τοῦ ναοῦ τῆς ἃ. Θέκλης. ΤΙ 66. 
αδ΄. Περὶ τοῦ λιμένος τοῦ ᾿λευϑερίου.ι 1 68. 
αε΄. Περὶ τῶν δύο στηλῶν τῶν εἰς τὸν ἅ. ᾿4γαϑόνικον 

οὐσῶν. ΤΠ 98. 

α΄. Περὶ τοῦ ἁ. ᾿Δ“γαϑονίκουι ΤΠ 1ΟΥ. 
αξ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Ἰουλιανοῦ. ΤΠ 69. 
αη΄. Περὶ τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου. ΤΠ 52. 
ηϑ΄. Περὶ τῶν Ἐλευϑερίου παλατίων. ΠῚ 178. 
ο΄. Περὶ τοῦ ἁ. Παντελεήμονος. 1Π 98. 
ρα΄. Περὶ τὰ Ναρσοῦ. 1Π 94. 98. 
οβ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Θωμᾶ καὶ τῶν ᾿Δμάντουι. 1Π 96. 
07. Περὶ τοῦ Χρυσοκαμάρου. ΤΠ] 112. 
οδ΄. Περὶ τῆς μονῆς τῶν Ψαρελαίουι 1Π 184. 
οε΄. Περὶ τὸν Ψαμάϑ(ην). ΠΙ 180, 187. 
05΄. Περὶ τὰ Κλαυδίου. ΤΠ 90. Τέλος τῆς μιᾶς μερίας. 

οζ΄. (Περὶ παλατίων τῶν Ψαμαϑᾶ Π1| ὅ. 6. 
ρη΄. Περὶ τοῦ ἁ. Αἰμιλιανοῦ. 1Π 88. 

{«Π 
ο΄. Περὶ τοῦ ἁ. “αξάρου. ΤΥ 88. 

ρε΄. Περὶ τῶν Στείρου ναῶν. Ἂὶ 3 ἃ. 
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ρια΄. 
ριβ΄. 

ριγ΄. 
οἱδ΄. 
οιε΄. 
οις΄. 
οιζ΄. 

φιη΄. 
ονϑ΄. 
οκ΄. 

ΠΑΤΡΙΑ ΚΩΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΔΈΩΣ. 

Περὶ τῶν Μαγγάνων. ΠΙ 8. 
Περὶ τοῦ Κυνηγοῦ. ΤΠ 24. 
Περὶ τῶν γιγάντων ὀστῶν. 11 22. 
Περὶ τοῦ Πιττάκη. 1| 581. 
Περὶ τοῦ ὁσίου Σαμψών. ΠῚ 119. δ 
Περὶ τῶν Εὐούλουι ΠΙ 120. 
(Περὶ τοῦ ἁ. Τρύφωνος». 1Π 121, 122. 
Περὶ τοῦ Προτασίουι. ΠΙ 28, 
Περὶ τοῦ Στρατηγίου. ΤΙ ὅ9. θ0. 61. 

Περὶ τοῦ μικροῦ Στρατηγίουι ΤΠ 61 (οχίτ. Ρδ18). 10 
οκα΄. Περὶ τῶν Χαλκοπράτουι ΠῚ 82. 

οκβ΄. 
ρλγ΄. 
οκδ΄. 
οκε΄. 
ρπς΄. 
οκζ΄. 

ρκη΄. 
ρκϑ' 
ολ΄. 

Περὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἁ. σοροῦ. ΠῚ 147. 

«Περὶ τοῦ ἁ. Ἰακώβου ΠΙ 148. 
Περὶ τῆς Βασιλικῆς. ΠΕ 41. 

Περὶ τῆς Θεοτόκου τὰ Πατρικίας. 1Π 204. 16 
Περὶ τοῦ Προσφορίουι Π]Ι 149. 
Περὶ τοῦ ἁ. Παύλου τοῦ ὀρφανοτροφείουι 1Π 47. 
Περὶ τοῦ Νεωρίου. ΤΙ 88. 

. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. ΤΙ θ8. 
Περὶ τῶν Βασιλίδος. 1Π 20ὅ. 30 

ρλα΄. Περὶ τῶν ᾿Δρκαδιανῶν πλησίον τοῦ Φόρου. 1Π 28. 

ολβ΄. 
194. 19 

ολγ΄. 

Περὶ τῶν ἁ. ᾿ἀναργύρων τοῦ Βασιλίσκου. ΠῚ 128, 
ὅ. 
Περὶ τοῦ ἁ. Πλάτωνος. ΠΙ 40. 

ολδ΄. Περὶ τοῦ Διγηστέα. 1Π 41. 360 
0λὲ ́  

ολς΄ 
Περὶ τῶν Μαυριανοῦ. ΠῚ 42. 

. Περὶ τοῦ ἐν αὐτῷ ναοῦ τῆς ἁ. ᾿Δναστασίας τῆς 

ῬΡωμαίας. ΠῚ 48. 
ολζ΄. Περὶ τῆς ἃ. Εἰρήνης τὸ Πέραμα. 1] 44. 
ρλη΄. Περὶ τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου τὸ Καραβίτξιν. 1Π 28. 530 
ολϑ ͵ 

θμ΄. 
ρμα΄ 

. Περὶ τῆς ἁ. Εἰρήνης. ΠῚ 1. 
Περὶ τῶν Καρπιανοῦ. ΠΙ 49. 
ἡρὲὶ τῶν Βάσσουίι ἘΠ ὅ0. 
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ομβ΄. Περὶ τοῦ ἁ. ᾿Δρτεμίου ΤΠ ὅ1. 
ομγ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Προκοπίου τῆς Χελώνης. ΠΟ 28. 
ομδ΄. Περὶ τοῦ αὐτοῦ. 1Π 18. 
ομε΄. Περὶ τοῦ ἹΜεσομφάλουι ΠῚ 19. 
ομς΄. Περί τοῦ ἁ. Προκοπίου τὸ Κονδύλιν. 1Π ὅ8. 
ομξ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Ἰωάννου τὰ Κινϑήλιας ΤΠ] δά. 
ομη΄. Περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ ὄντος εἰς Κωνσταντινιανάς. 
δὅ. 

ομϑ΄. Περὶ τῶν 4Δεξιοκράτους. ΤΠ 12, 18. 
ον΄. Περὶ τῶν Κύρου. ΠΙ 111. 
ονα΄. Περὶ τῆς πόρτης τοῦ Κοντοσκαλίουι. ΤΠ] 188. 
ονβ΄. Περὶ τοῦ ξενῶνος τοῦ μεγάλουι ΤΠ θὅ. 
ονγ΄. Περὶ τοῦ Ζεύγματος. 1Π 64. 
ονδ΄. Περὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἁ. ᾿ἀναργύρων. ΤΠ θὅ. 
ονε΄. Περὶ τοῦ ἁ. Ἡλίουι ΤΠ 66. 
ονς΄. Περὶ τῆς ἁ. Εὐφημίας. 1Π ΟΥ. 
ονζ΄. Περὶ τοῦ γηροκομείου τὰ Γηραγάϑης. ΠΙ θ8. 
ονη΄. Περὶ τῶν στηλῶν τῶν πλησίον τοῦ Ταύρου. 

1 88, 839. 
20 

2ὅ 

80 [Π 

ονϑ΄. Περὶ τῆς ἁ. Εὐφημίας τὰ Ὀλυβρίουι ΤΠ 60. 
οἕξ΄. Περὶ τοῦ “Δρματίουι 11 61. 
οξα΄. Περὶ τοῦ αὐτοῦ (816: πο. Τοὺς δὲ κριούς οἰο.). ΠΠ 62. 
οἕξβ΄. Περὶ τῆς ἁ. Θεοφανὼ τῆς εἰς τοὺς ἁ. ᾿Αποστόλους. 
212. 

οἕγ΄. Περὶ τῶν Μεγέϑ(η). ΤΠ δ6. 
οξδ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Πολυεύκτουι 1Π 57. 
οξε΄. (Περὶ Θεοτόκου τῆς Πονολύτης». ΠΙ ὅ8. 
οἕς΄. Περὶ τοῦ ᾿Δρεοβίνδου τῆς Θεοτόκου. ΤΠ ὅ9. 
οἔξζ΄. Περὶ τῆς ἁ. ᾿Δναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 

109. 

οξη΄. Περὶ τοῦ Διμακελίου (810). ΠῚ 104. 
οἕϑ΄. Περὶ τῶν Κουρατωρικέων. 1Π 101. 
οο΄. Περὶ τοῦ Χριστοκαμάρου. Δι λλδλλ. 
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οοα΄. Περὶ τοῦ ἁ. Προκοπίου τὰ Βιγλέντια. ΠῚ 117. 
οοβ΄. Περὶ τὰ ᾿Ανϑεμίου πλησίον τῶν Κύρου. ΤΙΤΌ 106. 
οογ΄. Περὶ τὰ Γάϊνα. ΤΠ 109. 110. 
ροὗ΄. Περὶ τῆς ἁ. Ἄννης τὸ Δεύτερον. ΠῚ 79. 
ροε΄. Περὶ τοῦ Χρυσοβαλάνουι 1Π Τθ. ! 
οος΄. Περὶ τῆς μονῆς τῶν Σπουδῆς. ΠΙ 107. 
οοξ΄. (Περὶ γηροκομείου Σευήρου Π1ΠΠ| 108. 
ροη΄. Περὶ τῆς μονῆς τὰ ΜΜητροπολίτουι ΤΠ 80. 
οοϑ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Μάρκου τοῦ ὄντος εἰς τὸν Ταῦρον. 
199, 200. ᾿ 
οπ΄. Περὶ τὸ ᾿Δλωνίτξιν πλησίον τοῦ Ταύρου. ΤΠ 7. 
οπα΄. Περὶ τῆς ἁ. Εὐφημίας τὸ Πετρίν. ΤΠ 186. 
οπβ΄. Περὶ τῆς Πλατείας. ΠῚ Τ1. 
οπγ΄. Περὶ τοῦ παλαιοῦ Πετρίουι ΤΠ 181. 
οπὸδ΄. Περὶ τὰ ᾿Δντιόχουι ΠῚ 70. 1 
οπε΄. Περὶ τῶν Βλαχερνῶν. ΠῚ 14. 
οπε΄. Περὶ τῆς ἐν αὐταῖς ἃ. σοροῦ. 1ΠΠ| Τὅ. 

οπξ΄. Περὶ τοῦ ἁ. λούματος. ΤΠ] Τὅ. 

οπη΄ Περὶ τοῦ αὐτοῦ. Π] 214. 
οπϑ΄. Περὶ τῶν ἁ. Κάρπου καὶ Παπύλουι ΠΠ 82. 5 
οᾳ΄. Περὶ τὰ Πράσινα. ΠῚ 68. 
ραα΄. Περὶ τοῦ μεγάλου λοετροῦ τοῦ ὄντος. πλησίον 

ὕῦ Βοός. Π 174. 

οαβ΄. Περὶ τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου τοῦ ᾿Αββακπερᾶ. ΠΙ 178. 
οαγ΄. Περὶ τῆς Θεοτόκου τοῦ Κρυστάλλουι ΤΙ 1706. 55 
οαδ΄. Περὶ τοῦ Ξηρολόφου. ΤΠ 108. 
ραε΄, Περὶ τῶν κινστερνῶν 'Δετίου (ἀετοῦ οοα.) ΤΠ 69, 70. 
οας΄. Περὶ τοῦ άσπαρος. ΤΙ 11. 

οηζ΄. Περὶ τῆς Βώνου. ΤΠ 172. 
ρᾳη΄. Περὶ τῆς Μωκησίας. ΠΙ 84. 80 
ροᾳϑ΄. Περὶ τὰ Φλωρέντουι 1Π 108. 
σ΄. Περὶ τῆς μονῆς τὰ Ῥωμαίου 1Π 152. 
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σα΄. Περὶ τὰ Δαλμάτου. 1Π 207. 
σβ΄. Περὶ τῆς μονῆς τῶν Κουκοροβίουι ΠΠ 198. 
σγ΄. Περὶ τῆς ἁ. Ζωῆς τῆς ἐν τῇ Μωκησίᾳ. ΠῚ 187. 
σὸδ΄. Περὶ τοῦ ἁ. ΔΜουκᾶ. 17 8ὅ. 
σε΄. Περὶ τοῦ ἁ. Μωκίου. ΤΙ 110. 
σς΄. Περὶ τοῦ ἁ. Μωκίου καὶ τοῦ ἁ. Μηνᾶ. ΤΠ| 2. ὃ. 
σζ΄. Περὶ τῆς μονῆς τοῦ ΔΜιβός. ἸΝ 88. 

ση΄. Περὶ τοῦ Προδρόμου τῆς παλαιᾶς. ΠΙ 191. 
σϑ΄. Περὶ τοῦ ἁ. ᾿Ελευϑερίουι 1Π 192. 
σι΄. Περὶ τοῦ ἁ. Φιλίππουι ΤΙ 189. 
σια΄. Περὶ τῶν ἁ. Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ ᾿Ισμαήλ, ΤΠ 190. 
σιβ΄. Περὶ τῶν ἁ. Νοταρίων. ΠῚ 188. 
σιγ΄. Περὶ τῆς Θεοτόκου τῆς οὔσης εἰς τὸ Σίγμα. ΠῚ 182. 

σιδ΄. Περὶ τὰ Κανικλείουι ΠῚ 92. 
σιε΄. Περὶ τοῦ μοναστηρίου τῆς Εὐφροσύνης (καὶ τοῦ 

ἃ. Εὐσταϑίουλ. ΠΙ Τ1 οὐ 184. 
σις΄. Περὶ τῆς μονῆς τοῦ ᾿Ξυλινίτουι 1Π 19ὅ. 

σιξζ΄. Περὶ τῆς μονῆς τὰ ᾿Ικασίας. ΠΙ 16. 
σιη΄. Περὶ τῶν δύο μονῶν τῆς ἃ. Δομνίκας καὶ ᾿4λε- 

 ξανδρείας. ΠῚ 198. 
σιϑ΄. Περὶ τῆς μονῆς τῆς Δίου. ΤΠ 1938. 
σκ΄. Περὶ τοῦ ἹΜυροκεράτουι ΠΙ| 194. 
σκα΄. Περὶ τῆς μονῆς τῆς “ὐγούστης. ΠῚ 188. 
σκβ΄. Περὶ τῆς μονῆς τῆς Βηϑλεὲμ καὶ περὶ τῶν 

5 Γαστρίων. Π]|Ι 4. 

ζῶν. 

σχγ΄. Περὶ τῆς μονῆς τὰ Προκοπίας (510). ΠΙ 158. 
σκδ΄. Περὶ τῆς μονῆς τῆς Ξυλοκέρκουι ΠῚ 188. 
σκε΄. Περὶ τῆς μονῆς τῆς Χώρας. ΠῚ 184. 

ρκς΄. Περὶ τοῦ ἁ. Ῥωμανοῦ. ΠΙ 81. 
σκζ΄. Περὶ τῆς μονῆς τὰ Μαρτινακίου.: ΠῚ 98. 

σκη΄. Περὶ τὰ Παυλίνης. ΠῚ 146. 
σκϑ΄. Περὶ τῶν τειχῶν τῆς δύσεως τῶν νεγόλκον πον 

ΠῚ 108. 
ϑοσίρέοσθβ Οσίρ. Οοχιίαις. ΤΙ. Νὰ 
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σλ΄. Περὶ τῶν τειχῶν τῶν πρὸς ϑάλασσαν. 106 109. 
σλα΄. Περὶ τοῦ πύργου τοῦ Κεντινάρη. ΤΙ 1650. 
σλβ΄. Περὶ τὰ Φλώρου καὶ Καλλιστράτου. 1Π7ΠΊ 172. 
σλγ΄. Περὶ τῆς στήλης τῆς ἱσταμένης εἰς τὸν Ἄρτι 

τυριανὸν οἶκον. ΤΙ 98. 
σλδ΄. Περὶ τῆς πόρτας (816) τῆς Χαρσίουι͵ ΠῚ 1388. 
σλε΄. Περὶ τῆς πόρτης τῆς Ξυλοκέρκουι ΠῚ 189. 
σλς΄. Περὶ τῆς πόρτης τῆς Πολυάνδρουι ΠῚ 140. 

Περὶ τῶν ἔξω. 

σλξ΄. Περὶ τῆς Ἡχειροποιήτουι ΠΙ 148. 
σλη΄. Περὶ τοῦ Ἑβδόμου. ΠῚ 144, 148. 
σλϑ΄. Περὶ τῆς Πηγῆς. ΠῚ 142. 

Περὶ τῶν περατικῶν. 

σμ΄. Περὶ τὰ ἹἹερείουι ἹΠ 177, 178. 
σμα΄. (Περὶ τὰ Γάλατα). ΤΠ 1178, 1179 
σμβ΄. Περὶ τὰ Πικριδίουις ἹΠ 186. 
σμγ΄. Περὶ τὰ ᾿Δρμαμενταρέας. 1Π 158. 
σμδ΄. Περὶ τοῦ Καστελλίουι ΤΠ 157. 

σμε΄. Περὶ τοῦ ἁ. Μάμαντος. ΠΙ 189. 
σμς΄. Περὶ τῆς γεφύρας τῆς εἰς τὸν. ἅ. Μάμανι 

οὔσης. ΤΠ 21. 
σμξ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Φωχᾶ. ΠΠ|Ι 162. 

σμη΄. Περὶ τῶν ξευκτῶν κιόνων. ΤΠ 168. 
σμϑ΄. Περὶ τοῦ Ὁσίουι ΤΠ 164 (ρδχ8 Ῥοβίβυϊου). 
σν΄. Περὶ τῆς μονῆς τὰ Δαμιανοῦ. ΤΠ 161. 
σνα΄. Περὶ τοῦ ᾿Αἀνάπλουι ΠῚ 188. 
σνβ΄. Περὶ τοῦ ἁ. Ταρασίουι ΠΙ 160. 
σνγ΄. Περὶ τῆς μονῆς τοῦ Σωσϑενίουι ΠῚ 168. 



ΘΙΒΡΟΒΙΤΙΟ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΑ. 818 

Περὶ τῶν ἀντιπέραν. 

σνδ΄. Περὶ τῆς Μαλιλίας (5816). ΙΠ 167. 
σνε΄. Περὶ τῆς Πηλαμύδος. ΤΠ 168. 
σνς΄. Περὶ τοῦ ἁ. Γεωργίου τοῦ ἐν Καλχηδόνι. ΠΤ 208. 
σνζ΄. Περὶ τοῦ παλατίου τῆς “Ἱερείας. ΠΙ 169. 

σνη. Περὶ τοῦ Βρύα. ΤΠ 170. 
σνϑ΄. Περὶ τοῦ Δαματρύ. ΠΙ 171. 
σξ΄. Περὶ τοῦ λιμένος τοῦ Εὐτροπίου. ΤΙ 166. 

σξα΄. (Περὶ τῆς κατωγέας πόρτης ) ΠΕ 86. 
σξβ΄. Περὶ τοῦ γενομένου ϑαύματος παρὰ τοῦ ἐλέφαν- 
ΠῚ 89. 

σξγ΄. (Περὶ ᾿Αρδαβουρίου ΠΟ 99. 
σξδ΄. (Περὶ τῶν εἰκόνων Μητροφάνους κτλ ΠΟΘ. 
σξε΄, Περὶ τοῦ Ξηρολόφου (ξυλοφόρου οοἅ.). Π 19. 
σὲς΄. {Περὶ Καίσαρος». ΤΠ 81. 

σξξ΄. ΞΞ ΤΠ 89ε---91. 
σξη΄. (Περὶ τοῦ Πανόρμου 11 92. 
σξϑ΄. Περὶ τοῦ ᾿Σμυρνίου (σμυρίνου οοᾶ.). ΤΙ 98. 
σο΄. (Πῶς οὐ δαπανῶνται τὰ τείχη τὰ παραϑαλάσσια.) 

20 ΠῚ 9218. 

Ἐχοιριὺ Περὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, ἁ. Σοφίας. 



Ιπάρχ ἃποίονπηι ἴῃ Ρ5.-Ὁοα πηι. 

Ἀγκυριανὸς χρονο- 
γράφος ἐν Ζεκαλό- 
γῳϑ 01,23 (ο8.26,30). 

Ἀναστάσιος 208, 1 
(26, 1). 

Ἀππιαρὸς 192, 9. 
“4ιακριψόμενοςΥ. Ἴω- 

ἄννης. 
Δίων (Κάσσιος) 152. 

ὃ; 192, 9. 
Ἐλεύσιος διάκονος ὁ 

φιλόσοφος 144, ὅ. 
Ἑρμείας 149, 16. 
Εὐτρόπιος ὃ σοφι- 

᾿ στὴς καὶ ἐπιστολο- 
γράφος Κωνσταν- 
τίνου 144, 4. 

Εὐτυχιανὸς πρωτο- 

᾿Ιωάννης 

ασεκρήτης ὁ γραμ- 
ματικός 144, 8 

Ἡρόδοτος 200, 9. 
Ἡρωδίων 191. 1. 
᾿Ησύχιος ὁ ταχυγρά- 

φος 144, . 
Θεοδώρητος 208, 1. 
Θεόδωρος ὁ ἀνα- 
γνώστης 168, 2 (οἔ. 
8ὅ. 11 βαα.) 

Θεόδωρος ὁ Θηβαῖος 
φιλόσοφος 228, 11. 

“Ιππόλυτος χρονογρά- 
φος 200, 9. 

᾿δ ἅντι- 
οχεύς 268, 19. 

᾿Ιωὡάννης ὁ 4ιακρι- 
νόμενος 1171, 16. 

Διγύριος ὁ Ἑλληνι- 
κός 197, ὅ (οχ Ρὰ- 
ταϑβύ.). 

Λογγῖνος 1δῶ, 12. 
Ὅμηρος 1δδ, 9. 10. 
Πανόδωρος ὁ «4Ἅἰγύ- 

πτιος 228, 11. 

Τρωΐλος ὁ ῥήτωρ 
144, 6. 

οἱ τὰ Ῥωμαϊκὰ ἱστο- 
ρήσαντες 192, 9. 

ὁ χρονικός 84. 8. 
οἵ. 18ὅ, 1 (Β.. 

πολλοὶ τῶν ἱστορικῶν 
ΦἼ6, 8. 

[πάοχ φσνυδοοιίαἑ 8 ἴθ Ρ5.-Οοαϊππηι.ἷ) 

ἀβάκιον 2710, ὅ. 11: ἄγομαι ἀχοτοτὰ ἀδελφοί ΒάθΙ απ 
ἀγρυπνία ᾿νἱ αἽ 186 ἄυοο 186, 8. οοούυβ 28, 8. 
τη ΟΠΒΟΒΟΙΌΤΙ.: 268, ἀδελφόϑεος ἱ. 6. ἴδ- ἀδημονέω 212, 8: 
6 (ΟἹ ΘΟὔυΒ 268, 14. 987, 9. 

ἄγω: ἠγάγομεν χα-} ἀδελφοποιητός 2861, 
ρὰν ἀκερδῆ 186.}) 19. 

ἀδιοίκητος 228. 11. 
ἀεροφόρος 14, 16. 

1) πδ6 ὁΧ ᾿ἴδτο Ῥαγαβέδβθομ ὑγδηβοσιρύω βαμῦ, ΠΟῚ ΘΧΟΘΙΡΒΙ. 
ὥδιχαθ ὡρραζαύαστα ογϊθοῦτα ἸμΒΌϊοῖδΒ οὗ τοβοϊοῖδα δοία θυ 81}- 

ΘΏΪΟΤΏΖΣΩ σΟα]ΟΌΤΩ. 



ΤΙΝΕΣ ΘΕΛΑΕΟΙΤΑΤΙΒ ΙΝ ΡΒΆ.-ΟΟΡΙΝΥ͂Μ. 

ἀϑόλωτος 211, 18. 
ἀϑροόως 28ῦ, 22. 
αἰϑάλη 266, ὅ (ΘΟ). 
αἰχμαλωσία 199, 19. 
αἰχμαλωτεύω 199, 1ὅ. 

19. 
αἰών Ββραὐϊατα γη1]}]6᾽ 

] ἀναπηγάξω 282, ὅ. δΏΩΟστη 190, 17. 
18: 282, 9. 

αἰωνάριος, 1. 6. Ἶα- 
νουάριος 102, 18. 

ἀκερδὴς χαρά 188, 11. 
ἀκίνητα κτήματα 221, 

6: 289, 7 οἷο. 
ἀκμήν 1Ἱ. αὐ. ἔτι 224, 

8: 2δῦ, 14 (Β). 
ἀλάϑητος 189, 20: 

191, 30. 
ἀλλαγήταυϊεαϊο θαπο- 

Ταχα 169, 1 Βαα.; 
181, 19. 

ἀλλάσσω ΘαῦοΟΒ .ταῦ- 
ἰο 169, 4: ἀλλάσσω 
τινά δἸϊοὰ] δάβθατα 
1π γαϑβίθ τηυίδπαδ 
919, 10. 

ἀλσώδης 201, 18. 
ἁλύσεις χαλκαῖ 281, 

20. 
ἁλωνίτξιν ν. ἱπᾶ. ἴον. 
ἀμηνυτί 191, 16 

(6 Β.. 
ἄμφιον γροβεϊχαθηὔ. 

ΒΡΘΟΙ6Β 28ὅ, 9: 
82. 16. 

ἀμφότεροι ΟΥΔΠΘΒ 
144. 1. 

ἀναβιβάζω τὸ τεῖχος 
160, 19. 

ἀναγιγνώσκω ἸΘΟΪΟΧῚΒ 
ΤΩΌΠΘΙΘ ΖὈΠΡῸΣ 
268, 6. 

ἀνάγλυφος 118. 10. 
ἀναδίδοται δεινὸν 

πνεῦμα 101. 11. 

ἀνάκειμαι δϑοοῦῦο 
136, 18. 

τὰ ἀνάκτορα ραϊ]αί!- 
Ὅτι 219, 1ὅ (6). 

ἀναλαμβάνομαι 146, 
6: 141, 1. 
ἀναλύω απ 680241.2. 

ἀναπληρόω Ῥθσβοῖο 
137, 6: 14, 18; 
584, 11 οἷο. 

ἀνασκολοπίξω ἤγουν 
φουλκίξω 228, 11. 

ἄνασσα 211, 6. 
ἀνατρι όομαι 168,50. 
ἀναφραάσσω ΟΌΒΔΘΡΙΟ 

999. 18. 
ἀναχωματισμός 3248, 

10 (Β.. 
ἀνδροείκελος 201, 2. 
ἀνελλιπής 166, 10. 
ἀνεμοδούλιν ν. πᾶ. 
ΟΡ. 

ἀνεξάλειπτος 191.11. 
ἀνεπίβουλος 280, 18. 
ἀνϑόμοιος 141, 4, 
ἄνϑοωπος ΘΌΘΙου]6- 
Τὰ: ὁ ἄ. τοῦ μέγ. 
Κωνσταντίνου ΒΙτα. 
516, δ (Θ); 290, 
8 (Ο); 238,.12 (Β). 

ἀνιστορέω ῬΊηρῸ Υ6] 
Ῥἱπσομάστη ΟΌΣΟ 
219. 11 (νυ. 1. ἀν- 
ἱστορίξω). 

ἄνοδον κοχλιοειδεῖς 
141, 3. 16. 

ἀντανακλάω 1562, 2. 
ἀντξοκοπέω 169, 2. 6. 
Ἐἀντξέω ϑδαῦ ἀντξάω 
1609, 19 (Ὁ Ὁ). 

ἀντιξηλόω 16, 19. 
ἀντικρύ: οοἀά. νατὶ- 

δοὺ ᾿ἰπΐοῦ ἀντι- 
κρύ(ο)οὺ ἄντικρυ(ς). 

818 

ἀντιπέραν 161... 14 
(Θ); 818, 1. 

«ἀντιγπερατικόρϑοϑ, 

ἀξ εταινετώταϊος 
980, 16 (ἢ) .. 

ἀξιορατώτατος 280, 
20 () 

ἀπαίρω: ἰπΐοσ ἀπ. 
οὗ ἐπαίρω νατϊϑηῦ 
οΟα! 668. 

ἀπαράλλακτος 
11 (6) 

ἀπαρτίξω 
143, 4. 

ἀπόβλεψις τῶν ϑυρί- 
δων 141, 11. 

ἀποδείκνυμι λουτρὰ 
καὶ οἴκους 188, 2. 

"ἀποδιπλοῦμαι 804, 
18. 

᾿ἀποδοκιμάξω τε: το- 
ὀϑηδθοῦ ϑδυὖ τηϊ8- 

183, 

111, 

ΡΟσβοῖο 

ΒΤ. ἴδοϊο 
14. οὗ, 40, ὅ. 

ἀποιχόμενος --Ξ- τε- 
νεώς 181, 16. 

ἀποκαϑίστημι 199, 
20. 

ἀποκαλύπτομαι νἱδὶ- 
ΟἼΘΙΩ Βαῦθο 238, 
8; 266, 1. 

ἀποκείρω Το δΟΆτιτα 
ἴαοϊο 214, 18. 

ἀποκινέί᾿ αἀϊδοθᾶο 
281, 11. 

ἀπόκλασμα 188, 11. 
ἁποκρούω 281, 6. 
ἀποτέλεσμα (74]18- 
7.8} . 191, 19: 
906, 11. 

ἀπόφασις 167, 14. 
ἀποφράττω οὈΒίχυο 

918, 8. 
ἀποχαρίξοαφκαι “τᾶς 



816 

18: 288, 18.; 289, 
4 οἷο. 

ἀπόψε 141, 11 (6ο- 
ἄθα δοοθαΐα πο- 
βίτδθ δοίδὶ]β αἀτδο- 
οὐ). 

ἀποψύχω τινά 2381, 
18 (Αι . 

ἄἅπτω οαἰοβο 186,21: 
146, 10. 

" ἀργυροέλατος 204,2. 
ἄρμενον 228, 1. 
ἀρτοπωλεῖον ν. ἱπά. 

Ῥ. 
ἀρτοτυριανὸς τόπος 

γ. πὰ. ἴον. 
ἀσκέπτως 3281, 168 (Β.. 
ἀσκέω ϑδορίϊοδσῃ τἱ- 

᾿ ἔϑχη 890 243, 19(6). 
ἀσπάξομαι ΟΒΟΌΪΟΥ 

118, 18. 
ἄσπρος 800. 9, 
ἀστοχέω τινά 262,14. 
ἀστρονομέω 198, 14. 
ἄσφαλτος 101, ὅ. 
ἀσώματος 1. 6. διρο- 

1π8: ν. πᾶ, ἴορ. 
ἀτάραχος 222, 10. 
αὐλίσκος 281, 21 (Β). 
αὔρα 212, 1. 10. 
αὐτοκρατορέω 143. 9. 
αὐτόπτης 144, 8. 
ἀψίς 188.11.141.1666. 

βαδίξω ἐφ᾽ ἵππου 
998. 9. 

βαϑμίς ν. ἱμπᾶ. ἴον. 
Β. ν. ᾿Ιπποδρόμιον. 

βαίουλος 341, 1. 
βαλανεῖον 186,16 οἴο. 
βαλάνισσα 190. 19 

(6). 
βαλάντιον 248, 11. 
βάλλω φωνήν 262, 

18; 212, 1. 

βαλσάματα (ρΙυγ. νο- 
οἷθ βάλσαμον) 21, 
11. 

βασιλεοπάτωρ 289, 3. 
βασιλικόν φ]δηῖδο 

ΒΡΘΟΙΘΒ 21, 11. 
" βαταλαρικὰ καρφία 

ἤγουν ξωληνοκάρ- 
φιὰ ΥοΧ οοχταρίϑδ 

. 8286, 18; (οὗ. δα). 
βγάλλω ν. ἐκβάλλω. 
βερέντων" νοῦ. ὁοτ- 

σαρύσχῃ 269,21 (Β). 
βιάξομαι ἱἰμβεϊαο ἢ 

162, 18 : οοροσ 28, 
11. 

βικίον μύρου 161, 11. 
βλάχνον ΕἸῚχ 242, 1. 
βόϑυνος 280, 9. 
βορειότερος 164, 2. 
βόρροϑεν 111, 11. 
βοαχύς Ξε ραᾶτνυβ176, 

14. 181. 20. 
βρυγμός 309, 1. 
βύσσος 280, 16. 
βωμός ὈδδὶΒ 169, 6: 

οὗ 110, 10. 

γαληνιάω 3288, 19. 
γάστρα 21, 18. 
γεμάτος 224, ὅ. 
γενικόν ν. ἱπᾶ. ἴον. 
γηροκομεῖον ν. ἰπα. 

ἴορ. 
γιγνώσκω τὸ ἀπό- 

φϑεγμα 186, 14. 
--- τὸν ϑάνατον ρτϑθ- 

Βοηΐο 2969, 10. 
γνωστός Τατα δ Υ18 

261, 8. 
γράφω --Ξ- ἐπιγραφὴν 

ἔχω 191, 20; 288, 
16; οἷ. ν. 122. 

γυναικαδέλφη 1817, 
ὅ. 287, 8. 

ΙΝΌΕῈΧ ΟΒΑΕΟΙΤΑΤῚΒ ΙΝ ΡΆ.-ΟΟὈΙΝΥΜ. 

γυρίξομαι 3171, 18. 
γύροθεν 114, 1; 18, 

10. 

ϑακτυλίδιον 146, 1. 
δεητικἀ πιττάκια 167, 

18. ᾿ 
δευτερεύω 359, 1. 
ἐκ δευτέρου ἰὐθταχῃ 

984. 11. 
δηλικάτος (-ον») τῆς 

ἁγίας φίας 1η- 
οοσΐο βθῆβὰ 800, 9 
(ἀο]ορσαύμχη ὃ). 

δήμαρχος 182, 12; 
982. 1. 

δῆμος ν90] δημοτικὸν 
μέρος ἴδοῦ!ο 206, 
8: 2839, 14. 262, 
14. οἷ. οὕἴδχα πα. 
ἴορ. 8. Υ. Ἱπποδρ. 

δημοσιακός 206, 8 (4). 

ϑημότης 562, 15 (6); 
969, 8. 

διά" - δι’ ὧν -το΄ ἐν 
οἷς) 149, 11. 

διαξύγιον ἱποθεῖο 
Βθῆϑὰ 186. 8. 

διακόνισσα 260, 12. 
διάκονος 144, ὅ. 
διαμισέω 180, 1 (6). 
διανύω πολλὰς ἀρχάς 

144. 6 οἷο. 
διαρκέομαι ἀυγο 

139, 1. 
διαρκέω Θοάθχῃ 856ῃ- 

8ι 142, 2 οἷο. 
διαστήριξις (60Ώ160- 

ἴατα; διάστιξις. 
ο04α.) 288, 186. 

διάχρυσος 280, 1ὅ. 
Ἐδιάχωρα ἸηΐθοτνΆ}]8 

186, 2. 
διδασκαλεῖον οἰκου- 

μενικόν 226, 8. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕΑΞΟΙΤΑΤῚΙΒ ΙΝ ΡΗ.-ΟΟὈΙΝΥ͂Μ. 

δίδωμί τινι οὗ τινα 
δ] 1Ιαῦθηα 16.10 247. 
90: 248,1: 210,9. 

διέπωῦ 1386, 2. 
δίμοιρον μέρος 21,6. 
διοικέω τινά ἰαα]οὶ- 

πὶ ἔδοϊο α6 δ8]1- 
απο 167, 18: 2394, 
8 οἷο. 

Ἐ διπλᾶ ὈδχαΒβ 804, 8. 
δισκοειδής 167, 2. 
δίσκος ραύθῃϑ 282.14. 
διώκω τὰ ἀγάλματα 

61010 218, 1. 
δοκιμάξω ΘΧΡΘΙΊΟΥ 

288. 10: ὑδηῦο 8]1- 
αὔθ 147, 9: τθ- 
ΟΘΏΒ60 190, 2. 

δοκιμὴν ἔχω τινός 
191, 18. 

δομέω 148, 4. 
δουλεία ποὐϊοπίβ οὔ- 

ΒΟΌΤΔΘ 168, 9 (Ἐ). 
δοομικός ΒρΡΘΟίθσα 

δρόμου ὨδΌΘΩΒ 1. 
Θ. ΟὈ]οηρτιβ 140,1. 
11. 214. 8, 6: 
960, 11: 286, 18. 

δρόμων οὗ δρομωνί- 
ον 181, 10. 

δροουγγάριος 222, ὅ: 
δῦ, 19: 289, 8. 

δυναστεία: μετὰ δυ- 
ναστείας στρατο- 
πέδου 222, 9. 

δυσικός οὗ δυτικός 
148, 2: 181, 21: 
999. 16.117; 218, 8, 

ἐβδομάριος 161, 12. 

ἔγγων ἔγγονος 261, 

ἐγκαινίξω οὐ ἐγκαινι- 
ἄξω 281,21. 288,2. 

ἔγκαυσις γχρυσοχική 
9288, 2 (Ὁ 

ἐγχόρηγος ὀδοιμθηΐι- 
οἷπ8 148.18:;149,4. 

εἰδωλεῖον 2384, 6. 
εἶθ᾽ οὕτως 211, Ἴ: 

972, 14. 514, 10. 
εἰκονίξω 358, ὅ (Ε): 

988, 9 
εἰκονοκαύστης 324, 

8 (Β.. 
εἰλέω 212, 8. 
εἴλημα ἔοτπϊχ 179. 6: 

οὗ, ». 118 οὐ. 120. 
ἐκβάλλω τὰ τείχη 

1680, 11 (ΑΟ); οἷ 
ἴοτο 288, ὅ; 267, 
11. 

ἐκκόπτω φόρων βάρη 
548. 8: οἵ, 210, 12. 

ἐκλάμπω 188, 18: 
114. 11. 

ἐκπηδάω: ἐξεπήδη- 
σαν οἱ ὀφϑαλμοί 
28ῦ, 20. 

ἐκπλάγιος 218, Ἰ (Ὁ. 
ἐκπυρόω 200, 11. 
ἐκσπάνω 2581, 14 (9). 
ἔκστασις 147, 18 (9). 
ἔχτοτε 100, 16; 278, 

4: 286, 18 οἷο. 
ἐκφύχω τινά 281, 18. 
ἔμβολος Ῥοχύϊουβ; ν. 

1ηα. ἴορ. 
ἐμπίς 221, 11. 
ἐμπόδιον γοοϑΌ. ὁοχ- 

τυρύστῃ 116, 18. 
ἐμπορία 1δ, 16. 
ἐμπρίξομαι οὐ ἐμπυ- 

ρίξομαι 206, 2. 
ἔμπτυσμα 118, 18. 
ἐμφανίξω οὗ ἐμφανί- 

ζομαι 240, 2. 
ἐνανθρώπησις 211, 

22. 

511 

ἐναπόκειμαι 161. 21 
(θ). 

ἐνδιδύσκομαι 217, 18 
(8. 

ἐνεός 115. 14. 
ἔνξωδος 161, 6 (6): 

118, 1δ; 196, 11 
(Α4); 206, 14 66. 

ἐνθήκη: λουτρὸν 
ἑπτὰ ἔχον ἔνϑή- 
κας 148, Ἴ. 

ἐνθρονίξω οὗ ἐνθρο- 
νιάξω 284, 18: 
538, 10; 281, 21. 

ἐνίστορος 168, 16: 
111, 1: 191, 10. 

ἑνόω 182, 16. 19: 
289, 6. 

ἐνσκήπτω 149, 6. 
[ ἔνστασις (ν. 1. βουλή) 

996, 16 (ΑὉ.. 
ἐνυπόληπτος 211, 14. 
ἐξ οὗ τὑϊ]᾽ 181, 4: 

160, 18 οἴο.: απ 
46 οδῦβδ 140, 10 
Θἴο.; Ἰδχὶῃβ Ἐ6Ώ- 
ὑθῃὐδβ ποοὺυὺ 219, 
18: 221,10; 269. 9: 
980, 1. 

ἑξάερον 388, 12. 
κατ᾽ ἐξαίρετον 191, 

ἑξακάνϑηλον 248,10. 
ἐξαπλόω 804, 18. 
ἐξαποστέλλω 148, 14. 
ἐξεργάξομαι τάραχον 

183, 99. 
ἐξισόω 288, 12. 
ἐξοδιάξω οχρομᾶο 

264, 7: 287, 17. 
ἐξόδιον Ῥοταρδ ἔα- 

ΠΘΌΧΙΒ 181. 11. 
ἔξοδος ΘΧρθηβδ 216,ὅ. 
ἐξόριστος 344, ὅ. 
"ἐξώπορτος 242. 10. 
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ἐπαίρω τὸν στόλον αἱ ξωσταί 219, 9. καϑέξομαι ἀ6 τχομδ- 
965, ὃ (ΑΟ); οὗ ξωύφιον 218, 8 (6)... οίθ 2340, 11: 569, 
ἀπείρω. 11: 2360, 9: καϑ- 

ὁ ἐπαρχῶν τὸν φό- ἡλιακόν ν. ἱπὰ. ἴορ.Ϊ εσϑῆναι 160, 18: 
ρον 169, 2. ἡμερήσιοι ἄρτοι 220, 1δ. 20. 

ἐπέκεινα: χρόνοι ξ΄) 189, 1. καϑρύπτης ΒΡΘΟΌ] χα 
καὶϊἐπέκεινα181,11, ἡνιοχευτικαὶ στῆλαι. 14, 4. 

ἐπιβαρής 541,9(4 0).. 191, 9. ικάκκαβος 191, 20. 
ἐπίκουφος -- ἐπίκυ-  ἤπειροι 141, 3. κάλαμος 1389, 10. 

φος 189, 9. ἡσυχάξω ἀΘΥἸΛΟΒΟΒΙΒ Ἐκαλοπράγμων 388,6. 
ἐπικυρόω 321.1.389,. 269, 12. ["αμάρα ϑολική 149, 

8: 242, 8: 346, ἡττάω 289, 28 (Β.. 1 (ὦ. 
16 οἷο. καμαροειδής 226, 8; 

ἐπιστασία 186, 18.ἁ ,ϑεήλατος 288, : 240. 229, 18. 
ἐπιστολεύς 160, 4 18. : καμελαύκιον ν. πᾶ. 
ἐπιστολογράφος ϑεματικός Ῥτουϊποῖ-, 0}. 

144, ὃ. 8118 167, 6. ᾿ κάμνω 1ΔΌΤΙΘΟΥ 286. 
ἐπεχείρησεν ἡ πόλις ϑεμέλιον οὐ ϑεμέλιος,} 12. 

κτίζεσθϑαι 142. 14 211, 10. 14: 2817, καμπτῆρες ἴῃ ΒΪΡ- 
βλ. ὃ; 269, ὅ (Β).ὕ Ροᾶτ. 191, 7; οὗ 

ἐπιχορηγέω 286, 9. ᾿ϑεοδόχος (Συμεών) ἰπᾶ, ἴορ. 
ἐργάξομαι φόνον 188.,͵] 268, 18. κάμπω 142, ἢ, 

16 ϑόλος ὁ οἱ ἡ.144. 12 280, 1. 
ἐργαλοστάσιον, ἐργο-Ὶ 148, 18: 189, 8. ᾿ κανικλεῖον: ὁ ἐπὶ τοῦ 

στάσιον,ἐργοδόσιον ϑολωτός 148,18(6Β).: κανικλείου 348, 18. 
148, 18: 316, 16: ϑρησκεύματα ᾿Ἐλλή- , κανών Ἰἰδατρίουβ ο8- 
269, 14. νῶν 189. 11. Ὧοπ 246, 9. 

ἐρωτᾶν πρός τινα ϑροιγγεῖον 380, 16. ἰ καπούλιον 184, 20. 
186. 10. ϑυρεός 102, 11. ἱ καράβιον 338.1δβαα.ς 

εὐαρεστέω 268, 2 (ΠΗ). ϑυρίς 1417, 11. ; ΟΕ 1πᾶ. ἴον. 8. ν. 
| εὐμεγέθης 186, 19; καραβίτξιν. 

187, 4; 146, 8: ἰδιόκτητος 282, 16. κάραβος Ο]οδοδ 149,4. 
Φ19, 1. ᾿ἰδιοχείρως 311, Θθ.ἁ καρφίον οανὰβ 286, 

εὐμήκης 18, 11. : ἰδιωτικῶς 218, 4 (Η).) 12. 
ἔχω: ἔχει ὁ ναὸς ἀφ᾽ ἱερατικὸς κατάλογος καταβιβάξω τινὰ βα- 

οὗ ἐκτίσϑηχρόνους 229, 10. ι σιλείας 188. 16, 
υνη 284, 8; 264. ἱστορέω 1. αὰ. ξωγρα-ἰ οὗ 248,16; 344, 8. 
16. φέω δυὐγράφω70, , κατακαλλύνω 219, 8. 

ἕως 6. δοοιβαῦ. 142, 1; 266, 2: 220, 8. καταλαμβάνω νϑῃῖο 
ἢ (Α). ἱστορία ταϊταοααταο- 1 169, 36; 286, 17: 

ΠΌΧΑΘὨ ΙΒ: Βογρΐα , 286, 8. 
ξευκτὰ κιόνια 261.10. 118, 1ὅ: 179, 6: καταλλάκτης-- τραπε- 
ξηλοτυπέω 261.18(Β)..,1 180, 171 οἴο. οὗ ξίτης 241, 11 (Η 6). 
ξῶδον 142, 19: 168,9 178, 1ὅ; 184, 8. ᾿ κατάλογος ἱερατικός 

16. 18. ἱστορίξω 268,5:269,56.}] 220, 16. 
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καταχώννυμι 348,11. 
κατηχούμενα 330,16; 

380, 14. 
κάτοπτρον λουτρόν 

146, 4. 
γαράμιον ὑτόθυε 381, 

κεδανᾶς 821ι, 19. 
κέρϑος (ν. 1. κέρμα) 

Βλάχου τινός ποῦϊο 
ἱποθσέδ οὺ οὈβοῦγβ 
845, 4 (Β). 

κέρκος ἐχϑὺβ αυδθ- 
ἄσταν (οξ, κερκίρ) κό; 
269, 22. 

κεφαλαὶ δὲ κεφάλαια 
χιόνων 191, 11, 

κηδεύω ὀχβθααίαϑ ἕ 
οἷο 181, 11 

κιβώρια μαρμάρινα 
ἵν 8. ΒΒΙΟΟΡΒΑσΙ 
368, 8 (6).; τοῖ!- 
ᾳυίϊατίπτη 988, 3. 

χινέω ἱπέταπϑ. 116,18, 
χινϑήλιον οἷανοτυσε 

βοπυβ 386, 18. 
κισσόφυλλον ἴοϊίστα 

Βράογβϑ 110,9844. 
(6 

κλειδόω 166, 9. 
κλίμα 166, 3. 
χλυϑωνίζομαι 380, 8. 
“κλωστὸς λίϑενος 

ὧν --πλεχκτὸς, ὁοη- 
ἀοτίαβ᾽ 186, 30. 

κνήφη 158, 18. 
κόγχη ἀραὶ 396, ὅ; 

360, 1δ; 382, 3. 
κοιλὰς χλαυϑμῶνος 

186, 13. 
κοιτάζω 348, 6. 
κοιτὠν14ῦ,18,388,2. 
κοιτωνίσχος ὦτῷ 
χοιτωνίτης οαθίσαϊα. 

αἰμβ161,16;366,13, 

κολυμβήϑρα (τ. 1. 

κονδολί ὦ (χοντ. Α,) 
Ἰαδος 386, 10. 

κοντάριον Ἠδδία 
329, 3. 

κόντος Βδβία 160, 
1. βαᾳ. (Ὁ. 

᾿ κόντουρος (ν. 1; κούν- 
τουρος) νοτθᾶυβ 
169, 1 54ᾳ. 

οπροθέσιον 311, 4. 
ἀάρδα Ὁ 1. χόρϑα) 
βοτὰ 38, 19: 
360, 18. 

κόρις ὅ91, 11; 218, 8. 
κόρτη ουτία 149, 18; 
114, 4. 
κοσμιχός -- κόσμιος 

6, 38. 
κουμπάρα παγτὶβ 338, 

10. | 
ἱχούντουρος τ. κόν- 
ἡ τοῦρος. 
κορτίνα (γ.1. κουρτία) 

Θδγάϊηθι" 186, 8. 
χουφίσματα φόῤων 

346, 8 (ΑΟὖ). 
τὰ κοῦφα 198, 18; 

2381, 18 (Β). 
ὁκοῦφοςκίων116,16. 
κοχλίας βοιϊα ὁρῃ- 

Τ ἴονία 388,14; 368, 
10 (8). 

141, 8. 
ε"ογλωτὸς πίων 116, 

8 (6). 
κράσεις τῶν ιβ΄ ἀ- 

νέμων 146, 10. 
Ἰκρατέω τὴν σιαγόνα 

111, 10; ταδπα ἐ6- 
πὸ 386, 30; 108, 
8 βηᾳ. 

κοχλιοειδεῖς ἄνοδοι 

πρημνώδης 181, δ. 
χὌλομβορ) ἰδοῖαα, κρίκεῖλος Ἀπ πα 186, 

τὸ (ΑΌ). 
χρικίον ὩπΌΪαΒ 186, 

8 
κρουνὸς ϑαυμάτων 

χρούω 381, 18. 
χτίξω Βαθῖδο 511, δ. 
κτίστης μηχανικός 

146, 11. 
κτίτωρ τοῦ τείχους 

185, 9; τῆς μεγ. 
ἐκκλησίας 590, 11; 
391, δ; 5389. 1 οἷο, 

χυχλοειδήρ 318, 3. 
κυχλοτερής156,1δ(6), 
κυλινδρικός 189, ὃ, 
κῶνστορ Βοτύτη μβθῦυδ 

316, 16. 
κωνωπίων βθηὺβ ἴῃ- 

βὑττιπιθηΐ δὰ 8τ- 
οθπᾶοΒ ΘΌ]1068331, 
10; 318, 1. 

λάβραξ χοπὺβ μἰβοὶ- 
πτι 804, 98, 

λαχέντιον μϑπῦβ ῥί- 
βοΐττι 949, 8 (Ο Μὴ. 

λακέρνα 348, 4. 
λακκώδης 343, 8. 
λαός οχοτοϊίπβ 944, 

9; λαοί ταϊτύοδ. 
188, 18. 

Ι λατομέω 211, 6. 
λατόμος 388, 18. 
λαχανικόν ἱππικόν 

394, 1. 
λειοκυμαίνω 808, 8. 
λείψανον τοϊϊχυίδο, 

βαποίοστιμη 3.46, 
4 οἷο. 

λεκάνη ρμαίζπδ 184, 4. 
λεπτάριος 28ῦ, θ. 
λεπτοψερῶς λῶν ἃς 

- 
τπ 
πο 
Ξ2 Ξ3 
Ξ 
μια! 
5 

ς: -Ξ 

φ 
ΞΕ 

ὙΠ 

-- 
τι- τΞ 
Ξω. 
Ξε 
Ξξ 
«- 
Ξ᾿ 
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λεπτός 28ὅ, 8; 800,9. δοῦναι --- Ῥθουπῃϊᾷ [ οἰκουμενικὸν διδα- 
λεωφόρος 149, 2 (α6).] νοπμάρχθ 218, 12. σκαλεῖον 296, 9. 
λιϑόξεστος 116,11. μνήμη ΘΆΠνοσβαυῖδ  οἰστρηλατέω ἰπιὶγ.3268, 
λυϑοξόος 288, 18. ϑαποίοσθση 218, 2.}1 28 (Β.. 
λυϑόστρωτος 18ὔ, ὅ.  μνημοϑέσιον 214, 6; ὁμιλέωτινά ΘΟἸ]ΟαῦΟΣ 
λουτρόν οὗ λοετρόν͵ 288, 10. ΟΌΙΩ 8]1.0014}7,19. 

138, 2. μοιχαλίς 186, 1. ὀνικός 145, 34. 
λυχνία οδμἀΘ]ΔΌστΩ  μοῦλα ταῦ]ὰβ 289,12.  ὀξυβαφεῖονν 1πὰ ἴορ. 

282, 1δ; 288, 2. μουσεῖον ΟΡὰΒ πιὰ-] ὀπτάνω: ὠπτάνθη ἡ 
λωβός 286, 4; οἵ, Σο- βίνατα 288, 11. 14. ἁγία 944, 16. 

φίὰ ἡ λωβή. ἱμουσειόω 287, 8. ὀπτασία 346, 14 (0). 
μουσείωμα 281, 8 (Β). ὁρίξω ἴᾳαῦθο 222, 14; 

μάγγανα 216, 117; γν.] μυδρών ποίϊοῃ!β 1η-ἰ 228,12 (6): 260, 8. 
Ἰη4. ἴον. ΠΠ οθτίαθ 149, 8. ὁρκίξω 262. 30 (Β). 

Ἐμαλαχταρέα ποίου 18 β μυροφόροι γυναῖκες τὸ ὀρνέον 162, 8: 
ἱποοσίωα 800, 6. 8. 268, 11: 288, 30.., 804, 8.10.: 806, 8. 
(οἰ δοῖπϑ ϑυσιβοὶ δὴ, μύτη τοβέχυχα 808, 8. ὄρνις 808, 19. 
οϑ] δ Σ]8 ὃ) ' ὄροφος 284, 83. 

μάνα 212, Ἴ. 10. νάρϑηξ τοῦ ναοῦ. ὀροφόω 168, 18. 
μαρμάρινος 140, 16.373 288, 1. Ι ὀρφανοτροφεῖον ν. 
μαρμαρόω 169, 6. || νάφϑα 181, ὅ. Ι ἐπα. ἴοΡ. 
μαχλάς 186, 14. νεωτερίξω 182, 1. ᾿οὐδαμινός 216, 8. 
Ἐμεγαλιαῖος 110, 8. νοτιώτερος 168, 22. οὐραῖος οδυᾶδ 804. 

16. 11. ες 4, 
μεγαλόμαρτυς 346, ὅ;  ξενίξω : μέλος ξενίξον ὀφείλω τι μέλλω 388, 

288, 6. ἀκοάς 281, 22. 12. 
μεγιστᾶνες 186, 9: ξενοτάφιον 246, 10. ὀψοπωλεῖον 168, 6. 

911, 11. ξηραμπέλινος 161.20..} 10; 159, 1. 
μεληδόνθ48,6. 296,12. ξόανον 188, 4. 
μελοκοπέω 262, 9, Ιξυλάβιον ἔογοθρ8 
Ἐμερία ρᾶ18 801, 29. 804, ὕ. 9.8, 18. 
μέσον δᾶν. Ὠδυᾶ τ8-] ξύλινον οΔ]οθὰΒ 11-  παλινοστέω 808, 32. 

ΤῸ Ιοθ0 φγϑθροβὶ- ,.ΪῚ ρηθῦβ 216,18.ἍἩ | παμμεγεϑέστατος 
ἐϊουῖδ; 66.149, 2(θ). ξυλόστεγος 140, 11.. 282, 16. 

μεσούσης τῆς νυκτόςῚ 12..214, 6; 284, 2. "παντούρωσις (Υ. 1]. 

ἢ 

παιγνιώτης ΤΑΪΤΩῸΒ 

φϑῦ,͵ 11. ξυλότρουλος 284, 2, πανδούρωσις, παν- 
μέταξα 281, 26. (ΑΟΗ6): 211,11:} τούρωμα) ξύλων 
μεταστάσιμον γτο-ἰ 286, 18. σομίθυαϊαἴϊο οὐ 8- 

οσϑβίο 3922, 1. ᾿ ξωληνοκάρφια 486,.] Ὀπ]αίϊο Ἰίρποχυτα 
μετασχηματίξω 386,4. | 18(βοσροσωληνοκ.)}} 289, ὅ; οὗ, ν᾿. 128. 
μετριάξω ἴοσο οἴἶδη- παραδυναστεύω 204, 

ἀο δ᾽ίαθθιι 341, 8. οἰκετικὸν πρόσωπον͵) 1 (Β.. 
μηχανικαὶ βίβλοι 216,,), 186, 18. ἡ παράϑυρος 5718, 

17. Ι κατ᾽ οἰκονομίαν ϑεοῦ 9 (Β.. 
μισϑός: εἰς μισϑὸν! 808,12; οὗ 804, 8.] παρακοιμώμενος ου- 
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ὈΙΟΟΪΑ ΣΙ ῸΒ 148, 19: 
141,15; 182, ὅ οἷο. 

παραμυϑέομαι ταῖς 
συμφοραῖς 160, 1. 

παρεχβάλλω τὰ τείχη 
160, 11: οἵ. 296,6; 
566, ὅ. 

παφεκβολαί θοχοογρθίδ 
186, 1 (Β). 

παρευρίσκω: τῶν 
ἐκεῖσεπαρευρεϑέν- 
των ἀνδρῶν 188,18. 

παρίσταμαί τινι εἷς 
τι (ἕν τιν) δάϊθνο 
916, ὅ; 348, 7: 
261, 171: 201, 22: πληρόω δὰ ἤπιοτῃ ρο.- 

521 

τὰ τείχη 288, 11: προέλευσις ῬΥΟΟΘΒΒΙΟ, 
οἵ, 211, 10 8αᾳ. Ῥορα 2719. 6; 

πήδημα πούϊομ!θ οὐ- 286, ἴ. 
ΒΟΌΣΤΔΘ 269, 4. εἰς προῖκα ἔχω 308, 18. 

πῆξις 288, 18 (06). | πρόκριτος 216, 9. 
πιέζω 804, 18. προκριτώτερος 288, 

1 (Α0Ο. πινσός 326.16: 226, 2. 
πιττάκιον 101, 1 Βαα. προλαμβάνω τὸ ἐξ- 
πλακωτός 149. 1; διὸον ϑδῃηΐθθο 

1601, 20 (α); 18δ,.} ῬοΟΙΩΡΔΙΆ( 181,11: 
10 (6): 80ύ, 6. διαΐονθηϊο 288, 8: 

πλεκτοὶ κίονες 141, προλαβών δπῃίθα 
11: πλεκτὰ σχοινία) 218, 2 (Β) 
588, 1. προςηλόω 169, 18. 

πλημμύρα 29, 4. προςκυρόω 2471, ὅ. 
οὔ, 1: 26θῦ, 11 οἴο, 

τι (Ὁ 262, 12: οὗ] ἄποο 240, 18: 6ὁ0- προρτάττω τινά 141͵ 
280, 28; 28ῦ, ὅ. 8ΟΟΙΟ 224, 12. 12. 

πάτος Ῥδυϊχηθηΐατη πλησιάξω εἰς 146, 6; Ι προστοιχειήύω 168, 
198, 14 (6). τινά 808, 117. 16 (6). 

Ἐπατόω Ρϑυϊσηθηΐο  πλωΐξομαι 667, 9. πρόσωπον οἰκετικόν 
Ἰηδίγσαο 148, 21. 

πεδινός 18, 8 (Ο). 
πέρα --Ξ πέραν 267, 

πλώιμος: ϑρουγγάριος 

᾿ ποδέα ΠΟΣΣ 114. 4. 

Βουναβ 18, 14: εἰς 
πρόσωπον τῆς γυ- 
ναικός ΔὉ ΠΟΙΏΪ]ηΘ 

τῶν πλ. 289, 8. 

24. ποδίσκος κίονος 191, ̓ Π 429, 12. 
πέραϑεν 261, 6 (Β).] 11; 207, 4. ᾿] πρωτομάρτυρ. 6. Βέο- 
περαιόω δὲ ποι, ποιέω ΒΌΣΑ, ΤΆΟΤΟΥ ΡμΒΏΌΒ; Υ͂. πα. 

Ροσγάποο 142,18(4).) 146, 16; 244, 6; ἴορ. 
πέρας λαμβάνω Β0ῃ-[ἰ 2587, 9: π. πτερά, 

ἰθιύϑτη 11601886-) μύτην καὶ οὐράν] 11:3281.,13:267,18. 
αἷρίο 167, 19. ΘΧΟΥΒΟΥ ὈΘΠΏ1Β θἷο.  πρωτοστράτωρ 3, 

περιορίξω 218, 12:,} 80, 8: π. κληρι-ἰΪ 18 (Ὁ. 
280, 9. κούς 282, 10. 18.) πτοοῦμαίτινα181.91. 

περίσσευμα 201, 13. πολίχνη 212, 238. πτύον 184,20: 948,9. 
περιττεύω 260, 8 (εἶ, πολλαχῶς 338,11(Ά40). πυλών141.18:148.10. 

περισσεύω 198, 11. πολύφωτος 288, 1. πούκαίω ὅδ 272, 6. 
ΘΧ ,Ῥαταβί.) ᾿πορφυροπωλεῖον ν.  πυρκαέω 232ῦ, 18. 

περσίκιον τηϑτθα- ἰηὰ. ον. Ι πυρπολέω 249, 10. 
Ρίατα 286, ἴ. ᾿ ποσύτης χρυσίου 248, 

πετάννυμι: πετάσαν-' 9. 287, 9, ῤινοκοπέω 280, 9. 
τα νοΐδηβ (ΠΘΟΡΊ. ᾿προαγωγός (προοδο- 
πετάξαντα) 80,10. ποιός Η) 2171, 18. σάμψυχον 216, 17. 

πηγάξω 211, 1ῦ (Ε}).. προάστειον Ὑ118 σάρκωσις 212, 16. 
πήγνυμι τὴν κόρτην Βυραγρδηδ 21, 4: σέβομαι Ῥϑϑβῖνθ 270, 

149, 11: 1714. ὅ:;' 261, 8:266,9. 
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σέβω 1460, 1 (Λ,). 
σεῖσμα ἴθττϑδθο τηοῦτβ 168, 6: 191, 18: 18, 22. 

18, 4. 206, 19: 218, 1: σύντεκνος Οοτηρδΐοσ 
σηκόνω 187, 1 (ση-͵] οἷ Ρ. 117. 980, 9. 

κόω ΔΑΟ.. στολίξω: ἐστολισμένος κατὰσυστάδηνξ06,11. 
συστεμάτιον 191, 12: 

9060, 14; οὗ, Ρ. 199. 
σφενδών γ. ἱπᾶ, ἴορ. 

Β. Υ. Ἵπποδρ. 
σφικτούριον 28ὅ, 9. 
σφραγίέξω 281, 18. 
σχηματογραφία 140, 

14 (); 141, 14. 16: 
211, 10 

σχολαὶ χοἰ] ξατα 239, 
18. 

Ἐσχιδέα 201, 12: οἵ, 
Ῥ. 129. 

σωματοπράτης 188, 
18. 

σημειοφορικός τηῖτ- 224, 19 (α; μετὰ 
ουϊοθθθ 174, 8; τῆςστολῆς 4): στρα- 
188, 11. τηγοῦντες ἄνδρες 

σιαγών 111, 10. ΘΟΏΒ.]08 σνϑύθσὶβ 
σιγῇ ἴστασϑαι 511 .16.)] Βυζϑῃῦ 188, 8. 
σιγματοειδής 114. 6;  στρατηλάτηςτῆς ἄνα- 

180, 6: 264, 8. τολῆς 220, 1. 
σιδηροφορέω 166, ῷ. 1] στράτωρ--ε στρατηγός 
σιτηρέσιον 189, 9. 2δδ, 18 (Α0. 
σκάριφον ἀρ] θα ΐο στρογγυλόστεγος 2θ0, 

981, 8. 14. 
σκεπάξω 110, ὃ: 189, στυράκιον ΒΟΙΡΙΟ 347, 

2: 284, 2. 18; ἱποθσίδο ποίϊ- 
σκημνώδης ν. 1. ὕΡΥο] ΟἿῚΒ 2178, 18: 282, 

| 

κρημνῴώδης 187, ὅ.) 9; οὗ Ρ. 117. 
σκοτίξω 181, 1. στυρακοειδής 281. ὅ 
τὰ σκῦλα γν. πᾶ. ἰορ.] (ΑΟῊΗΒ.. ταἀγματαγταὶ]ύντη 989, 
σκυτοτόμος 316, 12. συγκοπή ΟΡ τηῦ81:-- [18 
σμικρύνω 281, 1 (8). 
σπυϑαμή 266, ὅ. 
σπόνδυλος --- σφόν- 

ϑυλος 804, 10. 
στάκτη Οἷη18 260, ὅ. 
στάμα γ. ἱπά. ἴορ., 
ζ ἱππόδρομος). 

στάσις τοῦ ἱπποδρό- 
μου 169, 11 (Ὁ. 

στείρα γυνή 221, 1. 
στενός ῬδΙναΒ 800, 1. συμπενϑερός 186, 16. 
στῆϑος 191, 12: Ὁ συναίνεσις 284, 10. 

Ῥ. 129. συναινέω-Ξ:-: -- παραινέω 

συν 146, 22: οἵ, 
ΤΆΘΟΡΒδ8ῃ. οομΐ. 
1418. 28: Οομπβί. 
ῬοΥΡρῃ. ἃθ ϑάμι. 
1τὴρ. 189. 

ταξεώτης 167, 8 84. 
ταξίδιον ἜΧρϑαϊο 

Ὀ6116.ὁ 240, 2: 
248, 4; 282, 18. 

ταχυγφάφος 144, Ἰ. 
τειχομαχία 2160, 18. 
τελματώδης 957, 18 

συμμίγνυμι ταΐχ. 151, 
9 ὦ Δ). 

συμπαϑείας λόγον 
αἰτῶ νϑῃΐϊδυα ῬΡΟΒῸῸ 
286, 8. 

τετραδήσιοι κίονες 
1106, 7: ν. 1πᾶ. ἴο}. 

τετραδικός 169, 1; 
111, 14. 

τετράμορφος 162, 8. 
τετράπλευρον ὈὉ8818 

αὐδαταίω 176, 10. 
στηλόω 110, 4: 189,.,) 284, 17. 

19: 206, 17; 218, συνδίδωμι ῬΘουπίδτχη 

--0 

.-- Ὸϑθ6 ὃὃὃ6ΓςΓ.»Ὀ .-.-ῦϑθΟθΟϑΟϑὅ9ϑΟῸΞ6ϑ6ὁᾳὋ5΄7ΣΛἨΔᾷ ὉὈῇἷόΘὃὅοϑΘϑοϑἨ ...ϑῷΔΧἙξ Δ2Δ5ὀ.᾿...... τ... τ͵ιιττι͵..-΄’ἷἷ΄ἷὃΡῤΠΠ--Π.ΠθΠΡρΠΠΠ. .,. Γ᾽. .ς- ..ἙἙ.ςς.-.-.-.. --.- -- - .-.--Ὸ΄ς.-.......:.ς....-..ς.ς..-ς--. 

2. οἷο. οοηΐοσο 2339, 17. | τζακίζω οοπῆπηρο 
Ἐστηλωτικός 191. 19: συνδρομή οΟἸ]αύϊο] 2718, ὅ (Α4). 

206, 10. (ρϑουμῖ80) 240, 1:  τζουμᾶς 182, ὅ. 
στιχηρά ψνοΙβὰβ 211, 2160, 2. τξυκαλαρεῖον ν. μὰ. 

2 (Β. σύνεγγυς 169, 1. ἴον». 
στοιχεῖον 114, 8: οὗ.  συνευδοκέω 148, 18. τξυκανιστήριονν πᾶ. 

Ῥ. 117 συνοικέσιον 104, 12.͵) ἰορ. 
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τιμάω--- κοσμέω 110, φάντασμα 141, 30. 
ΝΣ 211, ὡ. 

τοκετός 861, 16. 
τότε: τῷ τότε 18, 

15 (68). 
τράπεξα᾽ γεγονὼς ἐπὶ 

τῆς τραπέξης ΡτδΘ-ς 
θοῦ ταθηβ8θ 
Ῥοσγαίοσιβ 270, 1. 

τραπεξίτης 241, 11. 
τριαντάφνλλον τοβδ; 

οἹὅ, 11. 
ἐκ τοίτου ἴοι 211, 14. 
τυραννέω τινά δὉ6]- 

ἸῸτη ΙΠΐΘΤΟῸ 8160] 
989, 8. 

ὑγρόπισσον ὈΙΪΧ]1αα]- 
Ὧ8 288, 16. 21. 

ὁέλινος 168, 7. 
ὕπανδρος 181, 2 
ὑπεξίστημι 804, 16. 
ὑπερμαχέω τινός 8, 

928 

χολέω: 334, 10 (Α,). 
φϑάνω: ἔφϑασαν χόρδα -- χορδή 280, 

ἐκεῖ τὰ κτίσματα, 189 «(οὗ κόρδο). 
Βαοάβαθπθο ρογίϊηθ-  χορηγέω 189, 8. 
Ὀδηὺ δθαϊῇ. 228. 1. χορτοβολών 968, 1. 

φιλιππότης 16, 19. τὰ χρειώδη 808, ᾿8. 
(Ὁ). χρηματίξω δύτὰ 169, 

φλιά ροβέϊβ 288,2 (6). ὅ (Α); 119, 11; 
φουλκίζω (φουρκίξω) 282,1 (Υ. ΔΡΡ. ΠῚ 

Ξ--- ἀνασκολοπίξω χριστιανίξω 210, 10. 
9928, 17. χροιακός 110, 8 (6). 

᾿ φράξω -- ἑρμηνεύω χρονίξωταοσοσ 348, 4. 
186, 18. χρυσάργυρον 210. 12. 

φρούριον 2928, 2. χρυσέγκαυστος 198, . 
φρύγανον 294. 12: Ἰρυσέμβαφος 111,14: 

596, 16. ἔν . 118. 
φρυγανόω 924, 18 ᾿χουσήλατος 194, 10. 

6). ἱ χρυσικὴ ποσότης 243, 
φωλεύω 281, 14. 9 (λ}.. 
ἀπὸ φωνῆς 149, 16. χρυσολαμπής 196, 1. 

χρυσοχοῖκός (χρυσο- 
χαλινάρια γιὶπα.ἴοΡ.͵] χικὸς 604.) 288, 2 
χαλκοπρατεῖα γ. ἱπᾶ.} (Ὁ). 

1 (6Β,. ἴορ. χύμευσις 288, 2 (Α 0). 
ὑποδέχομαι ἀρχάς ,᾿γχαλάω ἀθταϊζίο 28, χύνω 18δ, 1: 348, 10. 

138, 4. 18; 80ὅ, 2; ἀοϑέσῃο χώννυμι ἀοἴοαϊο 581, 
ὑπόδησις οδ]οΘδί]ο 264, 8. 1δ: οὗ, 267. 12. 

216, 17. χαλκούργευμα (ν. 1. χώρα ορρίδαπι 222, 
ὑποκαμισοβράκιον -ημαὴ) 146, 19:116.,) 117 (ΑὉ, χωρίον 9. 

8. 9. 18: 268, 12. χωρίον οδΒύθ]] γα 
ὑποκάμπτω Ἰἰπίτ. 141. χάλκωμα δ9, 2. 214, 2. 

12. χαμαίξηλος 164, 14. 
ὑποκάτωθεν 110, 18 ] χάραγμα πυτηταὶ 226, 

4. 287, 11. 
ὁπόστασις --- οὐσία χαρτουλάριος 168, 8. 

224, 18. χαῦνος 257, 18. 
ὑφηγέομαι 160, 18 χειμέριος (ν. ]. χειμε- 

(Α.). ρινός) 144, 18. 
χειροκοπέω 119, 9: 

φαιμόλιον(φακεώλιον 20ὅ, 1. 
Β) 28ῦ, χελάνδιον πᾶνὶξ Βρ6- 

φανερόω τὸ λείψανον οἷθ8. 280, 8. 

ψαλίς 168, 9. 
“ψευμάτινος 208, 18. 
ψηλάφησις "δ, 6 Ὃ.. 

ψηφάς -- φηφί ς 288, 

φύλλα 221, 11. 

ὠμοφόριον (γ.]. ὧμό- 
φόρον, μαφόριον) 
244, 1δ. 2608, 10. 

ἴῃ Ἰυσθὰ οῇἶθχο, 
1ργθηϊο (Ὁ) 246, 7. 

φαντασία 147, 171. 

χέριον ἀοταΐη. δὰ χείρ ὡρολογεῖον νυ. πᾷ. 

508, 11 (Βὴ. χορ. Ν 
"χοιροδέτης Χἱὸς ϑιΔ δροσινοπὲω Ἄδδος Ὁ 
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Ὑοοδθυ]α Ἰαὐπ, οὐ ρυδθοο δίῃ. 

ἀκούβιτα ν. ἱπᾶ. ἴορ. 
ἀκουμβίξω 21ῦ, 1ὅ. 
ἀννόνα 282, 18 (λ.). 
ἀπληκεύω 516, 19: 

216. 9. 11. 
ἄπληκτον 216. 6. 
ἀποκουροπαλάτης (νυ. 

. ἀπὸ κουροπαλα- 
τῶν) 184, 12. 187, 
6: 2920, 1δ: 291, 
6 οἷο. 

ἀποσελεντιάριος 286, 
48: 212, 1. 

ἀἁρμαμέντον 211, 4. 
2θὅ, 8. 

ἄρματα ἃττὴᾶ 149, 
18. 

ἄτρος 18, 2. 
«ἀὐγοῦστα (γ. 1. αὖ- 

γούστα, αὐγούστη) 
181, 11, 280, ὃ; 
282, 117 οἷο. 

«ἀὐγουσταῖον ν. 1πᾶ. 
ἴο}. 

βῆλον νοϊυτα 181, 18. 
βεστιάριον νοϑίϊδσὶ- 

Ὅτη Υ. πᾶ. ἴορ. 
βίγλα 181, 231; 188, 

1: 2δδ, 12. 

γουστεῖον (ν.1. γουστί- 
ων) 1ὔὅδ8, ὅ. 10: 
169, 1. 

δομέστικος 248, 2. ὅ. 

ἐξκούβιτα ν. πᾶ. ἴορ. 
ἐξκουβίτωρ 338, 6. 

φούσερεος 226, 4. 

ἱνδικτίων οὐ ἵἴνδικτος 
188, 11 (Β); 195, 6. 

καβαλλάριον. ἱπα ἴον. 
κάγκελλος 145, 11. 
κάμπος γ. 1πᾶ. ἴορ. 
κανδήλα 168, 7. 
καπετώλιον ᾿Δῃβ. 1ῃ 

ποὐϊβ δὰ 18, 2. 
καπούλιον (ΟΡ .1} 89) 

184, 20. 
καρβουνάριον ν. πᾶ. 

ἴο0Ρ. 
καστέλλιον 222, 11: 

ὁθῦ, 18. 
καστελλόω 2θὅ. 16. 
κατήνιον οδύθῃυϊα 

166, 9. 
κεντηνάριον 141, 6; 

149. 11: ν. πᾶ. ἰορ. 
κινστέρνα Υ. πᾶ, ἴοΡ. 
κινστερνοειδής 281,ὅ. 
κόρτη 149, 18; 114, 4. 
κούβουκλος οὐ κου- 

βούκλιον 181, 8; 
596, 9. 

κούμουλος 119, 1: ν. 
Ρ. 119. 

χουράτωρ 3260, 6. 
κουροπαλάτισσα 281, 

18 
χυαίστωρ 961, 15 οἷο. 
χυαιστορίκιον ν. 1πᾶ. 

ἴον. 

λίτρα 2206, ὅ. 

μάγιστρος 146, 10; 
δ46, 11.281. 91 οἷο. 

μαγ()λάβιον (ταϑπυβ, 
ΟἸ]ανΒ) 169. 12. 

μαγκλαβίτης 250, 2. 
μαγναῦρα (τααρτια 

8Ὸ]84) γ. ἱπα. 
μαΐστωρ 284, ἴος 
μάρσιππος 16, 11. 
μόδιον ν. Ἰπᾶ. ἴοΡ. 

νοτάριοι ν. πᾶ. ἰορ. 
νούμερα ν. 'πᾶ. ἴορ. 

ὀψικεύω (ΟὈΒΘΟΑΘΟΥ) 

ὀψίκιον 141| 14 (Ο); 
999, 1 (ΑὉ). 

πάκτον 141, 1.: 168, 
9 (πάκτος ἘΝ. 

παλατῖνοι ἄρτοι 
189, 1. 

παλάτιον ν. ἰπᾶ. ἴορ. 
παλατίτξιον 2θῦ, ὅ. 
πατρίκιος 144, 5 δἷο, 
πιστωρεῖον ν. ἱ1πᾶ. 

ἴον». 
πόρτα 181, 19 οἷα. 
πραιπόσιτος 148, 

20 οἷο. 
πραιτώριον 218. 9:. 

γ. ἰπά. ἴορ. 
τὰ πρόκενσα ἤγουν 

μεταστασίματα 
222, 1. 

πρωτοασηκρήτης (νυ. 
1, ἀσεκρήτης, ἀσε- 
κρῆτις οἷο.) 144, 
8; 286, 28 οἷο. 

πρωτοβεστιάριος 144, 
1: 280, 8: 286, ὅ. 

πρωτονοτάριος 144, 
ῷ (ῷ). 
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ῤδηγεωνάρχης 1ὅ8, ὅ.] σταῦλος 114, 1; 22ὅ..} 6; 257, 2 οἷο. (χρυ- 
ζῆγλος 119, 9. 4, 389, 4. σοτρίκλινος 266, 1). 
δόγα 109, 1 Βαα.(0 ): σωλέα 191, 18. τρουλωτὸς σταῦλος 

188, 10; 282, 18. 59, 4. 
ῤογεύω 188, 9. τετράβηϊον (υθ] μι) φαμιλία 148, 11: 141, 

᾿ ᾽, 6. 11. σινᾶτον Υ. ἰκᾶ. ἰορ. τουρμάρχης 367, 17.. οόλλις 180, 1. 
σκάλιον 191.12: 2718, τραβέα 1ὅ8, 2. . 

9.γ.]. σκαλαὶ) (ἑπτά: τριβουνάλιον Υ. ἱπᾶ. φόρος Υ. ἱπά. ἴορ. 
σκαλον Υ. Ἰπᾶ. ἴορ.}} ἴορ. ὡρεῖον ἈὨΟΙΤΘΌΙΩ ΡΥ. 

σκάλωσις 288, 2. τρίκλινος 346, 4; 2680,] ἱπᾶ. ἕο. 

γαγὶα ρσγδιηχηδίϊοϑ. 

Ῥμομπρούϊοιυ οὗ οὐὐδβορσυδρῖοδ: 5181] ἴθτθ ποίδυνὶ 18 ΔΡΡ. 
οὐἰϊοο: 49 οοᾶ. 4 νἱὰθ γγδοἕαῦ. 8 6. 

ΝοΙΣμα δυθδύθπηὐιγα: Ηρίοσγοοιΐω οὗ δοίθγορθοπθω: ὁ οὺ ἡ 
ϑόλος, ὁ ϑεμέλιος οὗ τὸ ϑεμέλιον, ὁ οὗ ἡ σφενδών οὗ σφεν- 

᾿ δόνη, χελών οὗ χελώνη 219, ὅ, Αὐγουστεών οὐ Αὐγουσταῖον, 
μεταστάσιμον Ὁ]. -ματα 222, 1; βάλσαμον Ὁ]. βαλσάματα 31, 
17: τὸ ὀρνέον οὐ ἡ ὄρνις. --- 1. ἀ6011π. βδίηρ. σοῃ. πόρτας 
145, 8: 182, 8; 21ὕ, 14; 812, δ; (πόρτης 199, 10. 281, 18; 
812, 7); κινστέρνας 800, ὅ: κανάτισας 148, ὅ (“)ὴ: κανδήλας 
108, 1: κόρδας 28ῦὅ, 19: Βύξας 214, 8 (Β); «Αἀὐγούστας 396,, 
18 (-"ης 218, 8: 218, 7): ἀνδρομέδας 194,16. Τράλλης, Σάρ- 
δης 189. 12. ΔΜεωμακέλλη 260, 6; 264, 1δ: 270, 4: Μαρτινάκη 
249, 16: ἀδὺ. ἀνδρομέδα 19δ, 8. ΕΪυΣ. ποτα. ἡ Φρκαδιανές 
221, 12; Βλαχέρναις καὶ λαγκέρναις 342, ὃ; ἡ ἱστορίες 191, 
9. ροῃ. σχιδέων 261, 12: σωλέων 191, 18. ---- 2. ἀ60]11.: 
ΠΟΙΏ. -ἰος Β8606 [ἢ ἐς (ης), τον 15 ἐν οοπύγτϑοίατη; τοῦ νοός 
168, 2: τοῦ ἔγγονος 261, 19: ὦ δῆμος 198, 10. -- ὃ. ἀθ6- 
11π. βιηρ. ποιὰ. ἡ ἐσθῆτα 268, 9: ἡ ἀψίδα 117, 11; 211. 10; 
ὕθῃ. Κώνστα 2061, 19: ἐπὶ Οὐάλη 201, 6; τῆς χαράβδης 
190, 14: 800. λιμέναν 229, 11; ξενῶναν 349, 8 (9); γυναῖκαν 
996, ἃ; λάβρακαν 804, 238: ϑυγατέραν, χεῖραν, Δήμητραν οἴο. 
- Ε]αγ. ποῖ. γοργόναι 114, 16: 8606. τοὺς βόας 2364. 3. -- 
1πᾶ 60]. Νίγερ 18δ, 12. 18, τὸ (Ὁ. “Ῥαγγαδὲς πα. δι υκχο. 
8. ν. Μιχαήλ, Μανουήλ οἷο. 
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Αἀ͵δούϊνο: ἐνίστορον οὗ ἐνιστόροις 168, 16: 191, 10: βορὰ ἐν- 
ἰίστορας 171, 1 (8 ἐνιστόρας 3); πένησσα 348, 18; διάφοραι 
στῆλαι 189, 18; σιδηρέων 2380. 17; χαλκός--χαλκοῦς 196, 1δ: 
χαλκόν 268, 9 (9). --- Οὐταρϑγ. ταχύτερος 1δδ, 9; βελτιώτερος 
288, 8; πολὺν μέγαν τ-εε μέγιστον 264, 1. 

Νυϊθτδ]ῖῶ: δυῶν 147, 10: 282, 9 (ὴ; ἐν τέτρασιν ἵπποις 
112. 16; τριαντάφυλλα 216, 171; σαράκοντα 284, 11, ἑξῆντα 
510, 2 Ὁ). 

ὙΘΥΌΟΤΌμ ΟΥΙ86: δυαρτηθπύαχαη οὐ γα ρ] 1] οαίο κχλειδωμένον 
166, 10; ἐπιβουλεύϑη 289, 21 (Β); ἀντξοκοπημένος 169, 6. -- 
ἤφερεν 241, 16; 266, 12; ἀνηνέωσε 280, 12; 262, 14: ἐξήβαλεν 
288, ὅ. -- ἑἐκατέβασεν 248, 16; ἐπροςεκυνήϑη 1171, 18 ὦ); 
ἐδιοικήθϑη 224, 8; ἀπεκατέστησεν 199, 20; ἐξεώσας 2384, 18. -- 
Ῥγϑθβ. ἥκασιν 146, ὃ; 182, 8 οἷο; ἐκσπάναι 201, 14: ἀντανα- 
κλάνεται 1δ2, 2 (“)ὴ; παρακοιμούμενος 182, 6: 188, 18: 239, 
1 (); 266, 12 (); ἀποιχούμενος 181. 16: κρατῶντα 1171, 10. 
σέβεσαι 2ὅ8, 18. --- Ἰτυροτῇ, ἐδίδουν 167, 9. 16: ἐτίϑουν 167, 
1.18: 218, 10; ἐκάϑητον 210, 10. --- Βαὖ. ϑέλει (μέλλει) ἀκοῦ- 
σαι 369, 1. --- ΑοΥ. ἀνακαϑάρας 284, 14: ἀνακαϑήρας 3280, 
16: καϑήρπαξεν 228, 9; ἔλειψεν 287, 9: γχολέσας 224, 10: 
ϑήσας 114, 9: συνδόσαντες 289, 11: προδόσας 2292, 10: 2838, 
14: δόσαντος 241, 20; (ἀνέβασεν 150, 19: κατέβασεν 244, ὃ: 
δεὐγάλαι (ΞΞ:- ἐκβάλαι) 218, 2: καϑεῖλαν 210, 7; ἄρξου (ΤΩΡΟΥ. 
τα.) 18δ, 1 (Β); ἐπτώϑην (πίπτω) 221, 6: 2217, ὅ; 260, 4: 
218, 2; 281. 11 οἷο.; καϑεσϑείς 160, 18; 220, 1ὅ. 20; ἐκάην 
224, 18. --- Ῥογῖ. εἴληφαν 141, 22. ἱδρυσμένον 18, 4: πεπει- 
ρασμένοις 188, 4. 

Ατύϊοῦ]αβ ῬΟΒΙΣ Ἰηὐοσάθτα ἢ ΠΟΤΔΪηΘ6 Ὀγϑϑαϊοδῦνο 174, 4: 
116, 9; 119, 11 (ἡ); 188, 1; 184, 9; ἰαηρίθαν οὕτα ἱπβιϊεῖνο: 
τοῦ 166, 10; 299, 14: 296, 1ὅ (6); 226, 1 οὗο.; Βϑθριββίχωθ 
ΟὝΤΩ ΡΓΔΘΡΟΒ ΟΠ ΡὰΒ διὰ τὸ, εἰς τὸ οἷο. 

Οομπρτγαθηύΐα σΟΠΘΙΌτΙΩ: αἱ σχολαὶ συνδόσαντες 289, 117: αἱ 
ἀγέλαι... ἐνεοί 118, 12, ἣν κρατοῦντα καὶ ὁρῶντα 111, 10; 
ἀψίδες ἔχοντες 180, 16; ὄντων γυναικῶν καὶ παρϑένων 186, 
ὅ; κατενεχϑὲν αὐτήν 211, 12: χρόνων παρελθουσῶν 22ῦ, 11; 
συμπτωθὲν ὁ ναός 221, ὅ; πολὺν χρυσίον 289, 18; πασῶν τῶν 
ἐθνῶν 166, 11; τὸ τρίξωδον ὑπάρχοντα 198, 18: βαλάντιον 
ἔχοντα 348, 11. -- Πα ΘΙΟΤΆΙΩ: Ρ]Ό͵8}18 Βυϊϑύθη ι ΓΤ 
ΘΘΏΘΥΒ θα ἔρτθ οὕ Ὀ] ΤΑΙ νουοσυση ἱππριθῦ (8θα 
οὐχα βίηρ. 2710, ὅ; 219: 1, 19). --- σα 8 Ἅπτα: μέχρι τῆς μονῆς τὰ 
᾿Ικασίας 142, 4; περὶ τῆς μονῆς τὰ ΖΙίαμιανοῦ 812, 2ὅ; μον- 
αχὸς τὰ Στρογγύλου τῆς μονῆς 808, 2 οὗο. 

Οδϑαστῃ σγϑούϊο: ἄὰο ϑδοοαβαύϊνι: δοῦναί τί τινα 141, 18; 
226, 4; καταλιπὼν αὐτοὺς κεντηνάρια 149. 11; ὕπως παράσχῃ 
αὐτὴν χρυσίον 2380, 6; ἔστειλεν τοῦτον τὰ αἰτηϑέντα Δ ὃς 
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ἄλενψον αὐτὸ ὑγρόπισσον 28ὅ, 16 Βἰτα!] 1. --- πολεμεῖν τινὰ 
9928, 22; προςτάττειν τινά 141, 12: εἶπεν αὐτούς 147, 9: προς- 
εγγίξειν τι 199. 11: πλησιάξειν τινά 808, 18; συνουσιάξειν 
τινά 18δ, 32. δοῦναί τινα (ἔοΣτ6) 247, 20: βουλεύεσθαί τινὰ 
ΘΟΠΒΌΪΟΤΘ ΔΙ αῦθῃ 226, 10; ἀστοχεῖν τινα 262, 14. παρ- 
ἰστασϑαί τι 3562, 12. -- ὈΔΌΥΙ τνἱοὸθ φχγϑδοίοσ δοουβδύϊνυχη 
ἔαμησυιηίοῦ οὐΐδτα διά οὐ εἰς; οὗ, ῬΥΒΘΡΟΒ. 

Ῥιδοροβιύίουμθθβ. ὥίαθαβ αὐ͵θύϊβ οὐ ταούϊοπὶθ βαρ ΒΒ τα Θ 
σοΟΙαπαϊυΣ. --- ἀνὰ νομισμάτων 282, 18. --- ἀπό οα6. 866. 187, 
10; 160, 20; 182, 9. 1ὅ; 188, 18; 386, ὅ; 261, 15; 261, 6: 
ἀπὸ γιλιάδων ὀκτώ αἰἱδιγθαϊνο 182, 11; 282, 18. -- διά 
ψηφίδων ἱστορεῖν 109, 9: φιλοτιμεῖσϑαι διὰ τὸν δῆμον 
(ΞΞ ἀ8.) 189, 6 (Δ); διὰ τὸ ΘΌχα ἱπδηϊεῖνο οὐ ἤπι8]} οὐ οδαβϑὶὶ 
ΒΘΙΒῸᾺ ΒΑΘΡΙΒδίτηθ Οσσαυτχτὶῦ, ΟὝτα πβηῖῦνο οὐ Ἰπαϊοδίϊννο: διὰ 
τὸ μὴ εἶναι δυσωδία τις καὶ ἐνσκήπτουσιν νόσοι πολλαί 149, 
ὅ. --- εἰς: ΒΆΘΡ6 Οὕτη ΠΟΙΏΪΏΘ ἱπηούαχῃ ΥὙ]ἱ606 ρχδθαϊοδῦ ἔπη- 
σιϊυγ: 184, 4: 220, 6: 269, 12; 269, 7; εἰς πλῆϑος 280, 16; 
εἷς κάλλος καὶ μέγεθος 218, 18: ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ εἰς Κων- 
σταντίναν 3834, 16: συνευδοκεῖν εἷς τε 148. 18: παλάτια 
κτισϑέντα εἰς τὴν Βιγλ. 384, δ: εἰς ὄνομα 2360, 12: εἰς πρό- 
σωπον τῆς γυναικὸς τὸν λιμένα ἕκτισεν 229. 12: προτιμᾶσϑαι 
εἰς τὴν βασιλείαν 169, 20; εἰς τὸ ϑεμελιῶσαι Βη8}1 πούϊοῃθ 
269, 4. οὗ 269, 1δὅ; 2600, 9. 30 (εἰς οὕτα αδὺ.} εἰς τῷ δευτέρῳ 
ἔτει 222. 6). --- ἐκ Ο. 860. 182, 8; 380, 1. --- ἐπὶ προελεύσεως 
219, 6. --- ἕως οὐ μέχρι οὕτα σοη. οὐ δοο. -- πδροὶ 6. 8066. 
Ξε: 6. βθῃ. 29ὅ, 28 βαα. οἷο. --- πρό ὁ. 806. 2388, 1 (). -- σύν 
ὁ. 806. 140, 11; ὁ. ρθη. 1178, 4: 191, 11; 21δὅ, 8: 241, 18. -- 
ὑπὸ Μαυρικίου -- ἐπὶ Μ.ῦ 236δ, 9: ὑπὸ τῆς στήλης πλη- 
σίαξειν 186, 10. 

Οομτυπούϊομ 8: ἐπεὶ δαἀγθιβαύῦνο 260, 6: 2718, 4; ἐπεὶ καὶ - 
ἀλλὰ καὶ 218, 9; 214, 3. 

Αἀγνουθῖδ: εἰς τὸν Φόρον πλησίον ---πλ. τοῦ Φόρου 800, 2; οὗ, 
280, 11 οἷο. βίδθαβ αὐἱθούβ οὐ σηούλοπὶβ Βϑορ ββίταθ ὀοπἧσῃ- 
ἀϊαΣ: ἐκεῖ ετ ἐκεῖσε, ἄνω οὐ ἄνωϑεν, πέρα(ν) οὐ πέραϑεν. 

ΟοΡυ]ἃ καὶ δρυμπάδῦ: καὶ τῶν πραιποσίτων 219, 11. 267, 2 οἷο. 
Ναοροαῦϊο μήπω γγὸ οὕπω 261, 4: 804, 20. 
ῬΙΟΠΟΙπδ: ΙΤοἰδῦ. ργὸ ἱπύθστορ. 191, 21; ὅπου ῬΙΟΙ. ΤΟ]. 148, 

10; αὐτοῦ οὐ αὑτοῦ οοπξιυπαυπίυν ϑέλων οἰκίσαι τὴν πόλιν 
αὐτοῦ 146, ὅ: τοὺς αὐτῶν οἴκους 141, 14 οἷο. οἷο.;: οὺς μὲν 
81105 288, 1. 

αθηθσδ ΥΘΓΌΪ ἀνέστησαν -- ἀἠξνεστάϑησαν 188, 10; δοῦ. ὉΓ͵Ὸ 
ῬΆΒΒῖγο νυ. 1πα. γοσῦ. 8. υ. ἅἄπτεω, ἀναλύω οἷο. 

ΤΘΙΔΡΟΥΙΒ ῬγδούρυηἹἹβ Ῥσοσαϊβουθ αὐ δαοίου : προςεκύρωσε 
καὶ πεποίηκε 341, ὅ: ἐσώξετο το ρΡΙυβαυ. 146. 10: ἀνῃρίύκει 
Ῥ͵ΙῸ 8ου., ἔἴσταται οὗ ἴστατο Ῥτχο ἕστηκεν οὐ εἰστίχγκεν Ὁδδδτα. 
ϑοσιρίοσοβ ΟΥβ. Οοπβίδεϊ. 11. λϑ 
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Μοαϊ: Ἱπαϊοεαύϊνυαβ ροβὺ ὁπόταν, ὅταν οἷο. 18, 6: 186, 6: 
187. 8: 231, ὅ; 286. 4: 248, 171: 219, 6: ἵνα καυϑήσεται 
286, 1; Οοπίυπούϊναβ: ἐν ᾧ ἔχωσι 189, 19; ἕως ὕτου τύ- 
ψφωσιν 118. 14: μέχρι ὅτι ἐκχυϑῇ 11ῦὅ, 16: ἡνίκα χυϑῇ 11, 
17: ΟΟὨ]. ΘΟΙΊΒΟ ὉΓῸ ξαύαγο 189, 19 οἷο. Ορὑύϑύϊναθ: εἰ κα- 
ϑαρὰ εἴης 186, 9. 

ΤΡ Ιπ να Β οὕχα ποχηϊηϑύϊνο ἐνομοθέτησεν ἡ κυριακὴ τιμᾶσϑαι 
208,16; διὰ τὸ κατεπείγειν αὐτὴν ὁ τοκετὸς 201, 1ὅ:; οὗ 149, 
ὃ: 26θ, 11: νἱὰρ οὐϊαιη Ασουβ οὐ ῬΥδθροΒ. διά. 

Ῥαγύϊοιϊρίατα ϑΌΒοϊ αὔτη Βᾶθ06 ὉΙῸ τοὶδῦννο: τοῦ δὲ ἀνερχο- 
μένου οὐκ ἐδυνήϑησαν τοῦτον σφάξαι 262, 10 οὔο. ϑορ᾿Βδίτηθ 
ΒΟΙΏΣδὔ νυ ΔΌΒΟ]ὐαΒ ῬΟΙΣ τ: 1417, ὁ: 149, 11: 160, 9 οἷο. 
Οὗ, κτίζων τὴν πόλιν ὁ Κωνσταντῖνος καὶ μέλλοντος ...... 
ἐξισοῦν 288, 10. 

δοιαὐύθιηὐύ᾽ϊαγατη οοπδύσυοῦ]ο ἰΔΧΙΟΣ: Τὸ ἕν μέρος ἀνεπλη- 
ρὠϑὴ παρὰ Σευήρου, τὸ ἕτερον καταλιπὼν ἀτελὲς 181, 6: οὗ 
187, 2 βαα. οὗ 810 βΒ8606 δηϑοο]υύμδ οοοασττιπύ. -- ΑὈυπαἀδηύδ 
ΒΟΙΙΩΔΟΙΪΒ: Απὸ τῆς ἁγίας Σοφίας ἀφῃρέϑησαν ἐξ αὐτῆς 146, 
11; οἵ, 206, 6; 340, 16: 280, 18: 282, 1 οὐδ. --- Υοοδθα]δ 
ΤΑΘΊΟΥῚΒ ΤΠΟΤΉΊΘΗΪΙ Β8606 ῬΔΥΒΡΤΎΔΡὮ1Β ῬΥϑοροπμυΥ πὰ}]0 ταοᾶο 
Οοὕτα ΘΗ ὑϊα18 ᾿πβοαυθηῦυΒ οομοχϑ οὖ 1ἃ αὐἱάθχῃ οᾶϑα ὨΟτη]- 
Ὠϑίϊνο δυὖὺ δοουβδῦῦνο δυῦ ΟΌΤΩ ῬΥΔΘΡΟΒΙ ΟΠ υ8 σοπὶαποῦϑ: 
οὗ. 114, 1, 2581, 18, 252, 17, 264, 12. 20; 268, 18 (Ὅτι εἰς 
τὸ Προςφόριν᾽ Βύξας βοῦν ἀπέστειλεν ἀπὸ τοῦ Προςφορίου): 
241. ὁ: 216. 8 οἷο. --- Ὀιτοοΐα ογαῦϊο οὕτὰ ἱπαϊγθούδ τοϊβοθίῦ 
141, 20 βαα. --- διδιθούμτα ταυαύαγ: Βύξας βοῦν ἀπέστειλεν 
καὶ ἑπέρασεν (86. ὁ βοῦς) 2364, 1 οὖ 516 Β86ρ6. --- δὲ δρο- 
ἀοϊουχα 186. 2 (οἵ. 147, 8). 



Γιάοχ ποι η1.) 

Ἀβράμιος ὃ μοναχός 200, 9. 
ἀγάϑη γναΐτιοι! 8116, Οοπϑίδῃ- 

βύδη ἢ) ΟΟΡτοηγὶ ὑἰθιαρο- 
τρυΒ, Γηραγάϑη οὀορποτηῖ- 
παῖδ 240, 6. 

ἀγάϑων πάπας Ῥώμης 212, 11. 
ἀγαλλιανὸς τουρμάρχης οορπι. 

Κοντοσκέλης ([601}18 ΒΔΌΓΙ 
ἴθιαρ.) 2δ7, 17. 

Ἀγαμέμνων ὄ, 8. 
Ἀγλαϊδή 41, 9. 
᾿Δγρικολάου ἀοταυῦβ εἰς τὰ Μαυ- 

ριανοῦ 148, 4. 
ἀδάμ 1ῦὅ, 1δ; Βίαϊυδ 21, 16 

(-Ξ 196, 19). 
"᾿ἄδδας ταδριβίοσ Οοηβίδῃ η] 

Μαρπΐ ἔθιαρ. 146,10; 229, 6. 
Ἀδιαβηνή Ῥᾶγβ Μοβορούϑχῃϊδθ 

161, 2 Βα. 
Αδριανός (111---1388): Θ᾽. βύδ- 

ἴμϑ ἱπ Τδυσχο 1170, 17. 
Αδριανούπολις 386, 8. 
Ἀέτιος ϑιθαυϊηϊδηὶϊ ὕθιηροσ. 

69, 22: 72, 2058α. (-- 188, 9); 
οἵ, 41, 6. 

Δξώτιος ἃ Οοπϑδύδηδιηο νἱποϊδαΣ 
45. ὃ (--Ἰ12, 19, υδὶ 6 ἀρ- 
χηγὸς Βύξαντος δα α1). 

ἀϑηνᾶ: Βἰαύυδ ἴῃ ΒΙΡΡΟΘΤΙΌΙΩΟ 
60, 11 (Ξ- 191, 3); 88 ἀθ 

Βίαίϊαἑβ 1δ2, 16. οἵ, Παλ- 
λάς. --- ᾿4ϑηνᾶς ἱερείας Βἰδ8- 
ἰὰαα 26, 10 (--140, 8 οἐ 
902, 1). 

ϑῆναι 18. ὅ; λογιστὴς τῆς 
᾿ϑηνῶν φιλοσοφίας 68, 12: 
192, 17: [Ὁ] ναὸς Ἄρεως 
182, 9;:; ἱπᾶρθ μονόλυϑον 
Οροϊττα ἐγϑηβίοσίυν 188, 18: 
οὗ βίαίϊυδο 189, 11 οὐ 197, 4. 

᾿4Αϑηναῖοι 13, ὅ; Ἁ. φιλόσοφοι 
97, 6; 229, 16: ᾿4“ϑηναίων 
γῆ 191, 4. 

Αἴγυπτος 100, 10: 101, 1: 
Αἰγύπτιοι 156, 10. 

Αἷμος (ν. 1. Αΐμων) βασιλεὺς 
Θράκης ἴ, 1δ; 8,1 (οὗ, Απρ. 
ἴῃ ποὐϊ8): 229, 1. --- λόφος 
8, 3. - 

Αἴμων ν. 1. (ἔωμων, ἔμβων) Ρδ- 
ἰσϊοῖὰβΒ Βότη. θὴρ. [ῳ601}18 
Μδο611846 264. 1. 

Αἰνείας 164, 8. 
«Αἰωνάριος 1δ2, 18. 
δκατος, μαϑητὴς Εὐτύχους αἱἷ- 

ρετικοῦ 197, 1. 
Ἀκοντίας(ἀκουσίτηςοοαα. )ἀστήρ 

188, 21. 
Ἀκροπολίτης 160, 2. 
᾿λέξανδρος ὁ Μακεδών: Βἰαύυδ 

1) Ῥ. 1---108 δὰ Ῥυϊοσθιὰ ἔββοϊουϊ σα ρθε πϑηὺ δίαυθ Ρῥ.1 
--18 αὐἱάρχῃ Δα ΗρΒγοδίυτη Π]Ιυδβύσί τη, Ὁ. 19---18 δὰ Ῥαγδβύδβθοι 
1106] τα, Ρ. 74---108 δὰ Ναυταύϊμποια ἀθ ὅ,. ϑορβῖδ: ἢ. 188 --- 
813. μυπὺ δἰοσυβ 8801 00 ]}1. 

Ν νὼ 
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ἴῃ βυχαΐθριο 188, 7; ὑπρὺ8 
66, 8: ὑδχυχηῃ ᾿ἱτητηο]αὺ 1δ7, 
18. 

᾿Αλέξανδροςπατριάρχης Κπόλεως 
(821 --- 840): ἱἴτηϑρὸ 1π ἔοτο 
28, 14 (ΞΞ- 2017, 16): Ατῖυτα 
ορρυϊτοϊύ 44, 1. 

᾿Δλέξιος (1) ὁ ̓ Κομνηνός (1081 
- 1118) 188, 19; 291, 8; 

ἁμαληκῖται (καὶ) οἱ Χατξιτξά- 
ριον 180, 1. 

᾿᾿μαλϑείας αἰγὸς κέρας 4, 1. 
᾿Δμάντιος παρακοιμώμενος γα. 

στασίου τοῦ Ζικόρου 3249, 9. 
οὗ 1πᾶ. ἴορ. 

Ἄμαστρις, χώρα (Γ 8) Παφλα- 
γονίας 180, 

Αμορραῖος 917, 9. 
᾿Αμύντας ῬΒΣΙΡ 1 ραΐου 11, 
᾿ἀμφιάρεω βωμός ν. πᾶ. δ 
᾿δΔναστασία᾽ -ας "Ἰουλιανοῦ τοῦ 

παραβάτου γαμετῆς, στήλη 
θ6, 

--, ἼΧΟΥ Προ ΤΆσϑοὶβ (678 
- 682) 284, 18: 266, 16. 

--α ν᾿ ϑὔζδτῃ 1πα. ἴο}. 
᾿Αναστάσιος βασιλεύς(491--- 618), 

σοσποτΐηθ “ίκορος (1 8010 
Οοαϊηο, ΟῚ αυϊάθτα ΪᾺ 
Ῥαγαβῦ.) οὐ ὁ ἀποσελεντιάριος 
(986, 28 οὐ 2171, 117) οὐ ὁ 
Ζυρραχιώτης (28δὅ, 28): οὁχ- 
βύσαϊῦ ὑθιαρίατη Αρδύμοῃ]οὶ 
90, 8 (Ξ-- 908, 8), ΡΙαἑὀπὶδ 
282, 8, Ῥγοάγοχαὶ ν6] Ασύθχωι: 
283, 232, Ατοβιδύγαϊθρὶ ὃ. Τὰ- 
118ὴ1 3836, 8, Ῥτοάζοχαὶ τὰ 
Κινϑήλια 286. 18 (Β), Απ8- 
βύδϑιδο Ῥμδστηϑοοϊ γύσϑο 2680, 
14, 5. ῬΆΠΙΡΡΙ 278, 6, οἰδύοσ- 
Ὥϑιη Μοοιβίδιη 348, 19, ΟὝΤΩ 
Αὐδϑάῃηθ ὕχοσθ ὑθιαρ] τα Υ, 
Ατοβιβύχαίοοι εἰς τὴν Νέαν 
212, 11, 5. φυδαταρτηύδ 286, 
16, ὃ. ΗΝ τὴν Πέτραν 

ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. 

240, 8; σ᾽ραπύϊη οδϑᾶ 1ῃ 
Εοββῷ οοϊοοεῦ 84, 16 (-- 162, 
11); βαιαδτῃ Ῥοιβίβ ἀδὐ δ1, 
10: οἷὰ βύδύυϑ ροδὺ ἐθιαρ] πα 
5. Μοθπδθ 12. 16; Θ᾽΄.8 ΤΏΟΙΒ 
211, 11. Εο τοσηδηΐθ Αβο]ο- 
ῬΙΟάοΥαΒ απὐἰάϑια 6ά, 18 
(ΞΞ198,24), ὕτοιοϊαϑ Βαγρδίπιβ 
420, 9, Ατηϑδηΐϊυβ 3249, 9, 
Επύγοριαβ 261, 16. 

---Φ μοναχός 61, 9. 
᾿Δἀνατόλιος πατριάρχης 

20. 
᾿ἀνδρέας ὁ ἀπόστολρς 210, 1; 

211, 4. ΟΥ̓ οὕϊδτα 1πᾶ. ἰορ. 
᾿Ανδρομέδας, Β]186 Β8δβ.}1861, ϑύ 

ῬΟΣΒ6Ὶ ἰδίοσϊδ οὐ δἰδίιδϑθ 
11, 14 8αα. (ΞΞ 194, 16). 

Ἀνδρόνικος ὁ Κομνηνὸς ὁ Πα- 
λαιολόγος (ἰποθτέασα αὐγασχα 
ΤΙ. (1282---18928) δὴ [Π|. (1828 
-1841) δὴ ΤΥ. (18316---1879) 
280, 14 (Ἐ). 

᾿ἀνήλιος ἱ. 6. βύδθαα Οοπδύδπ πὶ 
ἴῃ ΟΟἸυμημᾶ ῬΟΥΡΏΥΤ. 177, 
18 (ἢ); 261, 9. 

᾿Ανϑήμιος (ν. 1. ἄνϑιμος), ὁοπ- 
88] βοίχοϊαβ, 41, 14 59α.,) τοᾶ- 
σἰδίοσ Μαγοίδῃο στορηδηΐρ, 
Ῥοβίθδ ᾿τηροσαΐοῦ Βοιηδηὰ8 
261, 4: τὰ ᾿Αἀνϑημίου ν. ἱπα. 
ἔορ. 

άννα, χήρα τις ΤΊ, 11 8αᾳ. 
-τ, ὉΧῸΣ 6018 ἸΥΤΟΡΘΠδ6 

(118----80) 251, 11: οὗ οὐξδχα 
ἱπὰ, ἴον. 

--- ἁγίας "4. ναός ν. ἱπᾶ. ἴορ. 
ἄντης ν. Βύξας. 
᾿Αντιόχεια δά, 8: 222. 10; 227, 

1δ:; 261, 9 (Β.. - πᾶ δ: 
ἔχδθ Οροϊτη ὑγδηβέοσαμ αν 
61, 4 (ΞΞ: 191, 4); 146, 34; 
116. 10: 189, 18, -- ἦάντι- 
ὀχέων ἐκκλησία ᾿ἐπληράϑη 
τὰς τὸ (-Ξ 196. 11). 

211, 
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᾿Αντίοχος υἱὸς Σελεύκου Νικά- 
νορος 17, 9. 

--- εὐνοῦχος καὶ ὀστιάριος 
Τβ 80 τϑρυιδηΐθ 78,9 Βαα. 

--- πατρίκιος καὶ πραιπόσιτος 
καὶ βαίουλος ᾿Δρκαδίου (89 
- 408) 341, 6; τὰ Ἀντιόχου: 
γ. 1πα. το}. 

᾿Αντωνίνα, Ἀοτάθιι ΒΥΖΔΗΪ1 16,8. 
--- χοῦ Β6.188111 284, 1. 
Ἀντωνῖνος, Σευήρου παῖς, (νᾺ]- 

ῶο Οδγδοδ}]8) 16, 8, 
᾿λντώνιος ἰχϊυταντ 192, ὅ.. 
ἤδορνον στόμιον π΄ ΑαἀϊΔΌΘΩΘ 

161, 11. 
᾿Απελλῆς εἷς τῶν ζ΄ φιλοσόφων 

ΤὨΘοάοβὶο Π. σορηδηίθ 61,17 
οὐ 62, 4 (-- 198, 8. δ). 

Ἀπόλλων ὅ,. 14; οὗ 8. 2 (Δῃρ)): 
41, ὅ; Βίαΐαδθ 140, 4 (Α); 
168, 4: ἰπ ἔοτο 174, 8; ἴῃ 
ΝΙοοχαθάϊδ ὅ8, 6. ΟἿ. Ἥλιος. 

᾿Απολλώνιος ὁ Τυανεύς 11. 1: 
191, 16: 206, 18: 221, 50(0). 

Ἄραβες οὐ ᾿Δἀραβία 194, 7. 
14 

᾿Δραβία, Β]18 Βορῖδο οὐ [πβύληὶ, 
βίδίαθ ἴῃ Μ1]10 88, 14 (ΞΞ166, 
16), ἴῃ ροτία ϑβορῖδηο 184, 
14: 280, 22. 

Ἀργεῖοι οὐ "άργος 8, 18 Βα. 
᾿Δοδαβούριος στρατηγός: Ὠϊδῖο- 

Το 29. 6 βαα. (-Ξ- 204, ὄ); 
οὕ ΑΒΡ816 πρϑοδίυσ 78, 6 
(ΞΞ188, 18). 

᾿Αρεάδνη (816 Ῥαγαβύ., ᾿ἀριάδνη 
Οοἂ.), Ζομομῖβ (474 --- 491) 
αἰύοσα ὭὌΧΟΣ οὐ ροβίθδ Απδ- 
Β8.811 (491---ὅ18): οἷὰ8 βίδ- 
ὕυδο 88, ὅ (Ξε 164, 16) [00] 
ἴα)180 ῬὉΣΙ͂ΟΣ ὭΧΟΣ ΖΘΠΟΠΙΒ 
ἀϊοϊέαΣ] οὐ Τ0, 18 (ΞΞ 166, 8); 
Ὅηδ᾽ ΟὍα ΑπδΒβίδδιο δχβίσυϊὺ 
ἰθια]δ υ. Β. ν. ᾿ἀναστάσιος; 
ΘΏΣΩ ΖΘΏΟΠΘ ῬΘΟυπίϑιῃ ἀδὺ 
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8 95, Ε]1δ6 ὑθιυρίυτη οχ- 
βίσυαθπαυχη 240, 1. 

᾿Δρειανοί 19, 7 8αα. (ΞΞ 2309, 8. 
12. 14); 39, 26 (Ξ---199, 1); 
Φ4, 16 (--201, δ); 2ὅ, 8 
(ΞΞ301,11): 28,17 (::Ξ 901,19); 
1ὅ, 1 ν 1. 

ἤάδρειος ὁ αἱρετικός 48, 17 
(ΞΞ- 178,1); πρεσβύτερος ᾿4λεξ- 
ανδρείας 210, 7; ο᾽08 Βίοίιδ 
ἴπ ἔοτο 44, ὅ (- 178, 1). 

᾿Αρεόβινδος 2817, 14: -ου ἡ ϑεο- 
τόκος Υ. ἱπά. ἴορ. 

"άδρης᾽ ϑεὸς Ἄρης δρυὰ ΑΥΔΡΘΒ 
194, 1; οἷυβ ὑδιρ]υτα Αὐἰδθ- 
Ὠ18 Θχβίσυοίυτη 182, 9. 

᾿Αριστείδης ὁ καταμετρήσας τὸ 
κυνήγιον 86. 4 (---168, 7). 

- φιλόσοφός τις 46, 18. 
- Α}108) 417, 4. 
᾿ἈΑρκαδία ὍΧΟΙ ὈΥΟΥΙ ΖΘΏΟΙΙΒ 

88, 1 (Ξ-164, 11), υδὶ ἔα]βο 
δἰύθτϑ 61 Β ΧΟΥΓ παπουρϑίυσ. 

᾿Δρκαδιακοί (γν. 1. ἀρκαδιανοῦ 
Οἰσιῦχη ΘΟΠΟΙΒ δὺ Ατοδϑαϊο 
οορδύιναία 222, 2. 

᾿Αρκάδιος βασιλεύς (898---408) 
81. 16: ὅ0, 6: 61. 9: 211, 6: 
618 βἰδύαδο: δὰ ὅὅ. Βορῃίϑιῃ 
26, 16 (ΞΞ302, 1), ἱπ ΜΉ]1Ο 
88, 17 (ΞΕ 1170. 16 ἴῃ Ταῦτο), 
60, 19 (δρακονταῖον), ἴῃ Αὐυ- 
αυβίοο 6ὅ, 16: πὰ ἴδυτγο 176, 
6 (οὗ. 110, 16). Ἐχϑύσαιϊῦ 
ἰθιαρίυχα ὃ. ΤΟ 18 τὰς ἅ0ρ- 
καδιανάς 321. 19. ϑυὉ 60 
Βοτθηὺ 1 ,δυβὰβ 170, 4, ὅρ8ο- 
ΤΒΟΙῸΒ 22ὅ, 14, Απϑοσῃυβ 
941. 1, ΕἸογθηὐίβ 261, 2, 
αδίμδβ 2δ), ὕ, Β481}108 ρᾶ- 
ὑσοῖυβ 27, 11. 

-- ἀρχιδιάκονος τῆς ἁγίας Εἰἶ- 
ρήνης 3, ὃ. 

ἉἈρκτοῦρος ἀστήρ 36. 9 (ΞΞ140. 
ὃ οὐ Ὧι. ὍΛὴ. 
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ἉἈρμάτιος (ν. 1. Ἁἀρμάτιος) ττο- 
αἰΐον ΒΔΒ1]1801 222, 11: 288, 
11. οἷ βὐδύυϑ 1π ΠΙΑΥΤΊΪΟ 
24, 9 (ΞΞ201, 2); τὰ ἄρμα- 
τίου ν. Ἰπᾶ. ἴορ. 

Ἀρσένιος μοναχός: ἈὨλϊβίοτ] 018 
ἀ6 θοάθιῃ 808, 1. 

- πατρίκιος (ν, 1. Ναρσῆς) 
Ταβύληὶ Π. ὑθιαροσῖ 8 264, 1. 

ἌἈρτάβασδος ὁ τυραννήσας τὸν 
Καβαλλῖνον (141---ἀ8) 289. ὅ. 

Ἀρτέμιος μεγαλομάρτυς 388, 7; 
Θ᾽ὰβ ὑθιι σα γ. 1πα. ἔορ. 

Ἀρτέμιδος ναὸς ᾿Εφεσίων δ], 
16 οὐ ΤΟ, 8 (--1θδ, 1); 186, 
117: βέδίιδθ ἴῃ αϑέσοποχηΐοο 
ΟΥ̓ὥΒΠΟ 38, 2 (--Ξ- 201, 9), σύν- 
ὕὅετος στήλη ἴὰ ΧΘΙΟΪΟΡΒΟ 
82, 8 (ΞΞ161, 1 οὐ 201, 18), 
ἴῃ ΒΙΡΡΟατόχηΟ Τ0, 11 (ΞΞ190, 
1), ἴῃ ΝΙοοτηθαϊδ ὅ8, 1. 

Ἀσία 1682. 4. 
Ἀσκληπιόδωρος φιλόσοφός τις 

Αμπδβύβϑϑιι ὑθυροσὶθαβ 6ά, 18 
(ΞΞ 198, 24); -ου βαλάντια 
48. ὅ. 

ἤάσπαρ (ἅδῃ. ἄσπαρος οὐ ἀσπά- 
ρου) 288, 11. βὐδύυδ 1π ΤαῦτοΟ 
29, 16 (---204, 16). Εἰπβ 
ἀοιηβ οὐ οἰβέοσιϑ ν. 1πᾶ. 
ἴον. 

ἄτραβατικαὶ χλαμύδες 167, 11. 
Αττάλεια ὈΥΌΒ, ἀπᾶθ βἐαύιιδθ 

Οροϊῖτα ἐταπβίοταμίασ 189,14. 
Ἀττικὸς πατριάρχης 211, 8. 
Αὔγουστος Καῖσαρ 1, 8 {- ---187, 

14), ὁ Ὀκταούιος 199, 1. οἷὰϑ 
βίαϊαδ 1} Ηἱρροάτοχπιο ὅ9, 
1ὅ (--189, 7); Αὔγουστος 
μήν 192, 1. 

Αὐρηλιανὸς βασιλεύς οχϑίχαχιῦὺ 
Βογαδ9 ἐθιρίατ 30118 76, 12. 

Ἀφρικανοῦ λείψανα 211. δ. 
Ἀφροδίτη: Βἰαύαδθ 'ἱπ Οτρᾶπο 
ΘΒ ΤΌΠΟΙΙΓΠΟ 36, 2 (ΞΞ- 301,10), 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

δα 5, Βορβίδιω 26, 8 (Ξ: 140, 
6 οὗ 201, 21), ἰῃὰ ΤΏΘΟΡΆΣΙ: 
ΧΘΏΟΒΘ 18ὅ, 21: 1ῃ Οδοβδχθᾶ 
ῬΒΠΙΡΡὶ ὅϑ8, 24; οὗ, 168, 16. 
-- ἐθταρΙῦχα ν. 1α. ἰορ. -- 
ἄφρ. Σελήνη ὅ1. 9. 

- παρϑένος τις 81, 16 
(ΞΞ 2806, 8). 

"άφροι οδῦ, 18 (Δ0. 
ἀψίμαρος οορποχηθη ΤΊ ΟΣ ΠΙ. 

(698---Τ06) 20, 12 (--208, 14) 

Βαϑυγκηνὰ μάρμαρα οοᾶ. ΝΜ 'π 
ποῦ. Δα 92, 18.(Ὀ. Νοτιθὴ 80- 
ΟΘΡΙΒ886 γἹαθη αν ἃ Ιοοο αὐο- 
ἄδτὰα ᾿Βάϑυγκος (οὗ. Οομπδ. 
ἩΒοά. ν. 672, ΜΙΚ]οβ. --- 
ΜάοΣ ΠΠ| γη. ΧΙ οὐ ΧΙ, 
ΤὨΘΟΡΒδπ. οοπέϊῃ. Ὁ. 144, 
1. 5αα. Βοπῃ.). 

Βαλάνισσα ἀϊοοραύαΣ δίαίαϑ 
γοσῖπδθ ἴῃ Ητρροάτζτοιϊοο 190, 
19 (6). 

Βαλμασὰ κεντυρίων Οοπδίδῃ- 
πὶ Μ. ὑθιιρουῖθυβ 48, 1. 9. 

Βαρβύσης ποταμός 2, 8: 4, 8. 
Βάρδας ὁ Καῖσαρ [842 (866)-- 

8667], ὁ ϑεῖος Μιχαὴλ τοῦ 
βασιλέως 184, 6: 2δ8, 2; ἀθ- 
βέσδ βέδδαδτι Γαδ ϊηϊδηὶ 
ΒΒΙποίχμαου 244. 8: 1ηὐθτ- 
Βοῖῦ Τμοοούιδθύυση 248, 14, 
Ἰοοῖοσ ἔαιῦ 1π ΟΒΔΙοορυϑυΣὶβ 
268, 7, οοπαϊῦ ὃ. Βοσμθύσι χη 
996, 8. 

Βαρσυνιανός οορπ. οί ρμᾶ- 
ὑσ] 1] 264, 12; οἵ. Πέτρος. 

Βασίλειος ὁ βασιλεύς (861---886) 
1τὐοσβοῖῦ ΜΊΟΒ ΘΙ τη δὰ 5. Μ8- 
ταϑηὐ5 ἤρα] σα 228, 4: 266, 
“. 218, 1: 296, 9: οχβυχυϊῦ 
γ6} ᾿1πβύϑυγοαῦ τηὰ]ΐδ ὑθια ]8: 
5. Απδβίβδβίδο 284, 2, 5. θ]10- 
τηϑϊβ 298, 11: 946, 18: 3. 
Ἰαθοταλλ τά. τ 5. Ματῖδο 
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τὴν Νέαν 320, 10; 261, 2; 
4280, 8: 288, 16, 5. ΜαΑτγ1δθ 
τὸν Φόρον 226, 10: 267, 2: 
288, 1δὅ, 5. ῬΒοοδθ 267, 1, 
τὰ Τξίρου (γν. 1. Στείρου) 
221, 1. 226, 11. 8. 1,828 Υ1 
288, 10 (Ο --- Τχγοδηϊδίο- 
τίατα 326, 6: 279, 1ὅ, παλά- 
τια τῶν Πηγῶν 261͵ 8, 86- 
Ῥυϊοσᾷ εἰς τὸ Πετρὶν οὗ Ὀδ8)- 
ὨΘΌΙΩ 214, 11. Ῥοϊοῦ βύδ- 
ἔπ χωνωπίωνος 218. 4. 
Εο τορῃϑδηΐο οουταϊῦὺ 83. δίδ- 
χα τὸ Σίγμα 218, 1, Βογοῦ 
Μαχύϊμϑοορβ ρδύγοιυβ 249. 1ὅ. 

Βασίλειος ὁ νέος, ὁ εὐσχήμων κτλ. 
ὁ υἱὸς ἹΡωμανοῦ (910 --- 1028) 
οχβίσυϊύ ἅγιον λοῦμα τῶν 
Βλαχερνῶν 283, ὅ. 

- τοῦ ἁγίου Β. κίων ἴῃ 8. 
Βορὶβ 79, 17. 

-- ἣὃ παρακοιμώμενος Ἀ80]1- 
ἰδὺ ἷῃὰ ἄοϊηο ΑΒΡΔΙΙΒ 188, 
18: Ἰάρχῃ υἱα θύῃ 6886, ΘΒ 
ταθχηϊῖῦ  ΕΎΠΟΡΒΒ 88- 
880 ὑ". 162, 28 Οοπβίδῃιη, 
ῬοσΡῈ. ὑθιαρουῦθυβ (912 --- 
969). 

--- πατρίκιός τις Ατοδα]} (89 
- 408) ὑθιροσῖθυβ οτὶριὺ 
θυ] ὃ. ΕΒ] αὐ ΠΟΥ 2176, 
11 

--- ἀσηκρήτης καὶ ἀστρονόμος 
ἱποογίδ δοίδίο 188, 1 (6). 

Βασιλίδης κυαίστωρ Ἰαβυϊ δὴ ϊ 
ἰθιωροῦρυβ 89, 2: 92, 1: 
219, 12, οὗ ΒγζΖ. Ζοιύβοδσ. 
Χ 460. 

-- τὰ Βασιλίδου γ. Ἰπᾶ. ἴον. 
Βασιλίσκος, εἷς τῶν ἀπὸ Νου- 

μεριανοῦ 83, 1 (ΞΕ162, 8). 
--- πατὴρ Ἀνδρομέδας 11, 14 

-α 194, 17). 
- βασιλεύς, ατῖίθα δρουγγάριος 

καὶ πατρίκιος (47ῦ --- 417) 

828 

8δ, 4 (Ξ-16,218); 3δ6, 12; 8 
οχὶμδ ΒΟΙΌΤΘ Θογομδίαβ 87, 
9 (- 1θ4, 6), οἷὰβ Ῥυρηϑδ 
οαχῃ Ζθμοηθ 222, ὅ, 238, 18, 
ἃ Ζθῃοῃθ ΘἱῸΒ Β80011] ἀδτη- 
πϑηΐοῦ 88, 4 (-ΞΙ164, 106); 
ΒᾺ0 60 ΟἸδυᾶϊυβ ρῥδύυοὶαβ 
248, 4. -- τὰ Βασιλίσκου οἷ. 
1πᾶ. ἴορ. 

Βάσσος πατρίκιος [υϑύλη δῖ 
ἰθιροῦθυΒ 28δ, 14. τὰ 
Βάσσου οἴ. πᾶ. ἴον. 

Βελισάριος, ἀὰὺχ [υδϊ 8}: 
Βἰδύοσϊοϊα ἂἀθ 6ο 159, 18 (0); 
ΘΒ Ββἰδίαδ ὅ2, 6 βα (ΞΞΙ1θὅ, 
18); οἷὰβ ὭΧΟΥ Απίοῃλη8 
964, 1. 

Βελλεροφόντου Ββἰδῖυαδ ὁχ Απὸϊ- 
οομα δανθοοία 146, 1, 8118 (9) 
116, 9. 

Βελονᾶς" Βελονᾶ οἶκος 148, 6 
ν. 1η6,. ἴον. 

Βένετον μέρος 839, 1: 42, 8; 
1, 18: 182, 12. 1ὅ οἷο. 

Βερίνη (Βηρίνη Οοάϊπ. πρίαπθ 
ἔοσθ, Βερίνη Ῥαταβῦ. ΟἹΔ ΠΣ 8 
106158)͵ 'χὸσρ ἰωθομὐϊβ ΜδρΠΙ 
(46ὅ1---4174) οὐ ΒΟΥΟΥ ΒΔΒ111861 
δῦ, 18, ἴταΐσοιῃ οοσχομ δῦ, 
ΖΘΠΟΠΙ ϑδαγνογϑαίυς 87, 10 
(Ξιθ4, δ); 46, 4 (ΞΞ11ὅ, 8), 
Κράνον νῆσον στοιχειοῦται 
18, 8.(. Εἣπβ δἰδίυαδο 87, 8 
(-- 168,20); 60,16 (ΞΞ191, 1). 
ΒῸ θὰ τὰ Κουράτορος 60ῃ- 
αἀπηΐαν 2680, ὅ. 

Βερονίκη ἡ αἱμόρρους ὅ8, 22. 
Βηϑανία 288, 19. 
Βηϑλεὲμ μονή ν. ἱπᾶ. ἴοΡ. 
Βηρυτός 282, 19. 
Βηρίνη ν. Βερίνη. 
Βητγάμοι ϑεοί δῖ, 11. 
Βιγίλιος (Βασίλειος 6) ἀσηκρή- 

της χαὶ ἀστρονόμος (Ἰποοτῦδ 
ἀοίδίο. λῶλ. Ἃ. 
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Βιγλεντία, μήτηρ ᾿Ιουστίνου 
τοῦ ἀποκουροπαλάτον καὶ 
ἀδελφὴ Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγ. 
264, ὅ; οἷὰβ βίδα ἴῃ ροτῦα 
ΘΟΡΒΐδηο 184, 14: τὰ Βι- 
γλεντίας ν. ἱπᾶ. ἰορ. 

Βιγλέντιος αὐἱάδιη κτίξει τὰ 
Βιγλεντίου 34, 10 (ΞΞΞ201, 2): 
οἷὰβ βίαΐαδ ἴῃ Ωγ σηΪΟ 1 ὲ- 
ἄθηι; τὰ Βιγλεντίου ν. ἱπᾶ. 
ἴον. 

Βιξύη νύμφη οὗ πόλις 4, 18. 
Βιϑυνοί: Βιϑυνῶν Νικαία 189, 

16. 
Βλάχος 342, 4 (Β). 
Βοΐδιον, ποτάθα Ομ γοῦβ υχο- 

τὶβ 18, 8. 
Βούξηρος ν. ᾿Ιβούξηρος. 
Βουλγαρία 40, 1: 149, 4: 26ῦ, 

1. 
Βουλγάρου τινὸς στήλη ἴῃ Ατΐο- 

ΡΟ]118 46, 1. 
“--᾿ῶὧν ἀρχηγὸς Τέρβελις 344, 1: 

οἵ 266, 1. 
Βύξας οοπαϊ ΒγΖϑαπίϊυτα 8, ὅ. 

8; ΘΟἷ.Β Τ028 ροβίδθ 4, 11 “-- 
10, 2; 186, 6; οἱὰβ τορὶδ 
140,14: τηοθπὶᾶ 141,4.8αα.--- 
929, 1; 3268, 19; 214,1; 
ΡρΡαρηδὺ οὑτὰ ΟὈπβίθηηο 
δά, 230: Βύξας καὶ άντης 
(ΠοὔΣ οχ ποτιηΐῃθ Βυξ-ἀντιον) 
δανουβδυ Οομπδίδηνηϊ «Α, 
11: 42, 8 (-Ε172, 20); 48, 
ὅ. --- Εἰὰβ βίαθυ 14, 12. -- 
πόλις τοῦ Βύξαντος Ἴ, 16: 
142. 1ὅ (4), Βυζάντιοι 186, 
1 οἷο. 181. 21; 228, 14: 
229. ἢ. Βύξαντες ---Ξ Βυξάν- 
τιοι 186. 10 (Α); 229, 2 (1 0.. 
Βυξάντιον 138, 8 οἷο.. 

Βύξη, ἡ, Ἀοταθη ΒυΖϑηῦ 2714, 8. 
Βῶνος πατρίκιος, μάγιστρος 
. Ἡρακλείου (610---θ641) 189,2: 

245,17; τὰ Βώγνουν.Ἰπά. ἴοΡ. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Γάξοι ἃ Μαχίτοῖπο, Οοπδύβηςι 
Μ. Ἰοραύο, νἱπουπύοσ δῦ, 11; 
66, 6. 

Γαϊνᾶς Ατορᾶ (896 --- 408) 
ὑθιιροσ ὈᾺ8 ὑγσϑθητβ ΤΉτγα- 
οἶδ6 262, ὅ. 

Γαλάτης: Γαλάτου τινὸς οἶκος 
(ν.1. γαλατίωνος, γαλατίουοϊο.) 
911, 1. 

Γαληνὸς κυαίστωρ: ΘΒ 8ὲ8- 
ὑυσδ δᾶ Κ8. Βορβίϑιω 230, 18 
(ΞΞ- 2902, 4). 

--- τις ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος 
4ὅ, 10 βαα (Ξε 17ὅ, 1). 

- ]10 5 ὑθιιρίυχη οοπαϊὺ 1 
Οομύαυβ ὅδ, 8 (ΞΞ 187, 14, 
Ὁ Γαλλίνου ὁοχΧΣ Αῃοη. 
τυ) 

Γαλινδουχίου δουκὸς ἵπποι καὶ 
κιννύρες 48, 1 (ν. 86}.). 

Γαλλία 66, 1ὅ (ΞΕ 1177, 7). 
Γαλλῖνος ν. Γαληνός. 
Γάλλος, Οοπδύθεν, Οομπδύϑη ὶ 

Μ. ἔγαϊγιβ, Β]1ὺ8: οἱὰβ βίδ- 
(πα ὅ2, 8 (-- 1θὅ, 10). 

Γάλλοι Βοταδτα αἰσχυαυπὺ ὥουθτο 
Ἰτηρογαύοσο 187, 8. 

Γελίμερος τοχ ΥΔΙαΔΙοΙΏτΙΑ 189, 
21 (Ο. 

Γερμανὸς πατρίκιος ΥΔΙΘ αὐ π1- 
δαὶ οὐ Οτδῦδηιϊ ὑθιυ ΟΣ. Β 
289, 10. 

Γῆς ἄγαλμα 1871, 8. 
Γλαῦκος ἈΘΒΟΙΟ 418 47, 2. 
Γλιάβανος (γ. 1. πλιάβαρος) 

ΘΟσποΣηΘα ᾿Ιβουξζήρου, ΟΒδ- 
ΖΒΙΟΤΌΆΤα ΟἼἜΔΡΒΗΙ, 40, 4. 7. 

Γοργών 1588, 1, Γοργόνης κε- 
φαλή 12, 3 (Ξ-19ὅ, 3); Γορ- 
γόναι δύο ἴῃ Ατὔορο!β 48, 
8 (ΞΞ114, 16: 116, 8): ἀντι- 
κρὺ τῆς Χαλκῆς ὅ1, 18 Βαα. 
(ΞΞ1θὅ, ὅ Βαα.). 

Γρατιανός (817 ---- 888): 6108 
Βἰαίθϑ, ἰὰ ΜΙ]Πὶὸο 110. 14 (Ε): 
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Θἰὰ8 οὖ ἔβγα 186 Βὺ. ἰπ ΕἰΡΡο- 
ἀγχοτηο 82, 8 (--190, Τ οὗ 
207, 8), ΟἱὰΒβ οὖ Ὡχουὴβ βύ. 
ΒοΙδ6 ὅά4, 11. δ 60 αογ- 
ΤΩΒΘΩῸΒ Ῥδύγ. 289, 11. 

Γραφεντία ποθὴ ἔδυ ηδθ 
ουϊυβάδηῃ 47, 10. 

Γρηγόριος ὁ ϑεολόγος 210, 17: 
ἰδίουιοϊα ἀἋ6 6οὸ 288, 16: 
ΟἱὰΒ ΘοἸυχπδ ἷἱπ ὃ. δορὶ 
80, 8: οἱμδ ΘΟΟΙ]ΘΒ18 Υ-. 1πηα. 
ὯΟΡ. 

Δαλμάτιος πατρίκιος, ἀνεψιὸς 
τοῦ μεγ. Κωνσταντίνου, ὁ0π- 
ατἰῦ χτηοηῃϑδβίοσϊ τη δ]τηδὺϊ 
980, 8. 

(Δαμαλίς) χοὸς ΟΒδσϑίϊβ ἵτὰ- 
Ῥογδύοσιβ Αὔμοι. 12, 18 βαα. 

“ἄάμασος πάπας Ῥώμης 210, 
10. 

“ΖΙαμιανὸς Σκλάβος ΤὨΏΘΟΡΒὮΣΣ 
οὐ Μιομ86115 ΠῚ. (829---867) 
θυ ροσ θυ 266, 11. 

- (υ- 1. Μαμιανός) πατρίκιος 
Σελευκίας 81, 8. 

“ἀάνεια (ν. 1. δανεία, οἷ. ΖΙορία) 
γοίαβ ὨΟΙΉΘῚ ΙΟΟῺῚΣ 19, 6. 

“ανιὴλ προφήτου λείψανα 34, 
ὅ; ἴῃ Αδρ]0 ἔαϊὺ 266, ὅ (Β). 

Ζαρεῖος πατρίκιος Οοπβύθηιηϊ 
Μ. δοἰαΐθ 146, 12: 148, 4. 

Ζάφνης στήλη Βοτὰα δαγροίδ 
966, 11. 

Δέκιος (ἀταρθσαΐοσ Βοιηϑηῦβ 
949. 961) 12, 11. 

ΖΔεκτηνός (Δικτηνός ) οορῃ. 
Ῥαύσιο βου ὐοσ 8 οὐ αΒάδχῃ 
806, 11. 

Ζελφικοὶ κάκκαβοι 191, 20. 
“εξιοκράτης πατρίκιος ΒῈὈ 

ΤὨοοάοβῖο Π. (408---460) 241, 
16: οὗ 1πᾷ, ἰορ. 

“ήμητρος ἄγαλμα 188, 18. 
Ζημόφιλος στρατηλάτης ΤυἸ]δηὶ 
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ἈΑγροβύδίδο (861 .---868) δθαυδ- 
118. δά, ὅ. 

“Δίδυμος αἱρετικός 312, 4. 
Δίνεως(ν.1. διναῖος,͵ δείνεως οἷο.) 

Ομ δι οθάομὶβ ἀὺχ Βυζϑαπίι 
ΔΌΧΙΠΌΥα ἔοσὺ οὖ 10}8 86- 
οαμᾶμπθ ἣὐ γγδοίοσ 9, 11. 
198αα.; 11, δ. 

Διογένης αὐτοκράτωρ (1067 .---- 
1011) 806, 7. 

Διοκλητιανός (284---80δ); οἱὰβ 
ΔΥΘΠΟΌΪαΒ ἔαϊὺ δγαβ 26, 7 
(ΞΞ- 140, ὅ οὖ 201, 19): 6105 
Β]1ὰ Εδυβία, χοῦ ΟὈὐμβίδῃ- 
{181 δ0, 20: οἱὰβ ἐθιιροχ θυ 5 
ΒϑοΙΊΠοΙα βαηὺ 72, 11: Θ᾽. 8 
βίαϊπα ἷἰῃ ΒΊΡΡοᾶσ., δηύθν 
ΝΙοοιηθα 86, 70, 1 (Ξ-Ξ189, 8). 

Διομήδους ἵπποι 80 Ηδτοὰ]θ 
ἀοχὶ 1, 16. 

Ζῖος ὁ ὅσιος 210, ὃ. 
Διόσκορος Βοιϊρίοσ σϑσυσαῦ 

49, 4 ([οοὺΒ οοττυρῦαβ). 
- Δἀλεξανδρέων πατριάρχης 

911, 30. 
Διοσκουρίδου (6 οοπίθοίαγ8) 

στήλη 41, 4. 
Διοσκούρων τέμενος ν. ἱπᾶ, 

ἴορ., χῶρος τοῖς 4. ἀἄνα- 
κείμενος ῬοΒύθδ ἱπποδρ. 16, 8. 

Δίστρα ορρίάαπτα (--Ξ 3:18 .18) 
149, 14. 

Δομνῖνος (ν. 1. Δόμνος) ὑπὺϑ 
ΟΣ ἀυοάθοίϊγη (ὐὐπδύδη πὶ 
δοχαϊ θαβ 146,11: 148, 8. -- 
Ζομνίνου ἔμβολοι ν. ᾿πᾶ. ἴορ. 

Δορία νϑῦμχβ ποιμθῃ ἸΘΟῺ]1 72, Ἴ. 
Δυρράχιον 189, 14 (6); 192, 

11: 2ὅ8, 18: γδίχα ἴτΡ. 
Απδϑβίδϑιὶ 28ὅ, 28: 286, ὅ. 

“ωδωναῖος Ζεύς: οἷα Βἰδύαν 
11, 11 (:-189, 8). 

Εἰρήνη ἡ ϑηναία (80 ---Θοὰς 
τοῦ ολοιντα. ΚΆΝΝΝ. 
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182, 3: οχβύσγυϊὺ 600]. 5. Α1π8- 
Β8811 219, 1, Ιηομδβύοσϊ τα 
ΕᾺΡΒγοθυμθθ τὰ λΔιβάδια 
248, 14. 5. Τιᾶσδια οὐ ξενῶνα 
τὰ Εἰρήνης 246, ὕ, ὃ. Εἰ- 
βἰδύμιαση 26ὅ, ὅ, γραϊαίϊα 
Ε]Θυ ΟΣ 269, 18, ᾿Ἰπδύαυτοῦ 
6001. 5. ΕἸΡΒΟΙαΪδο 211, 6, 
Θ00]. τῆς Πηγῆς 260, ὅ; 
ΟΒσΙβθΟΣ ᾿τηδρίποιη ἐπ Ομ8]06 
Ῥοῃὶϊὺ 219, 17. Εἰυβ βὐαύαδ 
1 ΒΙΡΡΟΟΥ. 2718, 14: ΒᾺ 60 
Ῥιοσαϊαβ αὐἱάδηη 266, 12, 
Ῥϑῦϊὰβ ρα διομα 269, 9. 
Τὰ Εἰρήνης ν. ἱπᾶ. ἴορ. 

Ἑκάτης ἄγαλμα 11. 21, --- ναός 
ν. ἱπᾶ. ἴον. 

Ἑλένη, μήτηρ Κωνσταντίνου 
(ἑ 828. [μαροὺ ἱπΙυδύυχα 
πΠΟΡΟΥΒ ΒΡ] οίυτη 200, 14. 
Ἠ]ΘΙΟΒΟΙΣΎΏΒ τόνοσθα οομαϊ 
τηοῃϑϑύ. Βούμ] θυ οὐ αδβίσία 
916,12, Ῥβοτηδύβθοδτα, ὃ. ΤᾺ θο- 
ἄοτυχα, ὥ. ΟἸδυαϊαχα 216, 1: 
ὥ. Ἐοιαδπαση ᾿θαθθ νϑῖῖο- 
χατα το] αυΐδ8 ἀδρομλὺ 246, 
8. 5. Οδύραα οὗ Ῥδρυίδτα 
945, 18. ὕμπαδ αὐτὰ ἢ]10 οοπ- 
ατὺ 5. Αροβύοϊοβ 140, 11; 214, 
ὅ: 286,19: 5. Μοοίυτη 318, 8.---- 
ΕλὰΒ δἰαΐαδθ ἱπ Αυγσυβῦίθο 
11, 1 (ΞΞ 188, δ); οὗ 168, 8; 
ἔχοβ βύαθυδο δὰ 3. βορβίδχη 
21, 1 (ΞΞ 202, 8); ὀρθοδόξου 
Ἑλένης Ἰοταΐπθ ϑοοἸδιηδύυσ 
γοιίηδ 87,11. Ετὰβ οὐ Οοπ- 
βὑθα πὶ βίαθαδθ οὗ ἸτηΒρΡΊΠ ΘΒ 
ἢ ἔοτο 81. 1 (ΞΞ1ὅ8, 18 οὐ 
406, 19); ἱπ ΜΙΠῸ 88, 11 
(ΞΞΕ166, 7); ἴῃ ὈΙΡΡΙΟ 169, 
9: ἰῃ Βονϑ δά, 28: ἴῃ Οοη- 
[8.118 ὅδ, 4 (--- 187, 16). 

- ἀνεψιὰ Σοφίας τῆς γυναι- 
κὸὺφ Ἰουστίνου: οἷὰβ βύδύυδ 
ἴ ΜΠ]Π0 88, 1 (ΞΞΞ1660, 1"). 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

᾿Ελευϑέριος ἀσεκρῆτις (184, νυ) 
οὗ πατρίκιος ΟὈὐπδύδη ο 
Μᾶρτο δαθϑὺ ἰπ οχούσαθπαο 
Ῥογΐα 2348, 8. Εἰὰ8 βἰδύμπδθ ἴῃ 
ϑτηγυπίο 94, 11 (---201, 8), 
ἴῃ Ῥοσύυ ΕἸΘυΐΘΙΣ 184, 19: 
948, 9. ΟἿ ἱπᾷ ἴορ. 

᾿Ἐλεύσιος Διάκονος ὁ 
σοφος Βοηρίου 144. ὅ. 

Ἑλλάς 9, 9; 60, 16 (Ξ.--191, 3). 
᾿Ελλαδικοὶ φιλόσοφοι 329, 18. 
Ἕλλην --- σοι 1}18 19, 8 (ΞΞΞ 2309, 

δ); 20, 19 (--Ι9ὅ, 14); 23, 
88 (-- 198, 14); 32, 28 
(Ξ--- 199, 4); 26, ὅ (ΞΞ901, 18); 
Ἕλληνες 1δ, ὅ; 16, 4. 

᾿Ἑλληνικός 197, ὕ. 
ἐπαρχῶν᾽ ὁ ἐπαρχῶν τὸν Φόρον 

169, 2 (πὶ Αποι. ΤΊ. ὁ ἐπ- 
ἔχων τὸν Φόρον, ἴῃ 80, 11 οὐ 
206,11 ὁ προστατῶν τῷ Φόρῳ). 

᾿᾽Ερασίστρατος ταθάϊουβ δοΙθαοὶ 
ΤΟρΒ. 167, 12. 

᾿Ερίβοια πιοχαθῃ βδοθσάοίβ 140, 
Ἱ (68). 

᾿Ἑρκούλιος Σευήρου 4 ΟοπΒίδῃ- 
πο Μαρηο νἱποιύασν ὅ7, 20. 

Ἑρμῆς Δύρὰαὰ ποοαὺ 8, 1. 
ἘΣῸΒ ΒΙχη Ἰ]Δοάτη 1δὅ, 8. 14. 

Ἑστίας ἄγαλμα 157, 4. 
Εὔα οἷ βἰδύυαδ 196, 12. 
Ἐῤάγριος αἱρετικός 212, 4. 
Εὐάρεστος ὁ ὕσιος ἰθιηροτῖθαβ 

ΜΊΟΘ8611811, (820--- 829) οοπ- 
α1ῦ τηοπϑϑὺ. τὰ Κουκοροβίου 
ΦἹΠ, 8. 

Εὔβοια 9, 11. 
Εὔβουλος πατρίκιος ὑη8 ΘΧ 

αἀποαθοΐίτα Οοπδύδ ὩΣ Θοτχαϊ- 
εἰθαθβ 146, 12: 148, 11. 

-- πατρ. Ἰταροζδίοσιβ [πδ1 
δ, 11: 8δδ, 1. Οὗ ἱπά. ἔορ. 

Εὐγένιος πατρίκιος ὑθΙλ ΡΟΥΘ. Β 
ΤὨΘΟαΟΒΙΣ Μάρπὶ (879 --- 898) 
ον, ὃ. Οἴ νὰ. Ὧν. 

φιλό- 
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Εὐγνωμοσύνης ἄγαλμα 166, 4. 
Εὐδοκία ὌΧΟΣ Ἰμθοάοθ Π 

(408---460): ξένον εὐτύχημα 
αὐτῆς 61,11 (ΞΞ- 192,17); πδτ- 
Ταῦ ἀθ χρδ]ο, αὐυοᾶ ΤΏΘο- 
ἀοβιυβ Επαοοὶδθ θδαὰθ Ῥϑὰ- 
τὴ. ἀοπμδνῦ261.,1. ΕΒ Βῥαΐαδ 
1ῃ ἐπ Ό 08} 89, 4 (--- 168, 1). 

Εὐδοξία ὌχΧΟΙ Ατοϑᾶϊ (896 
.-ππ- 408) ἡ ϑεήλατος: Θἷ.8 
ΒΟΟΙΌΘ ὩΊΟΙΒ 238, ὅ: Ββὐαύμϑθ 
ΘΒ οὐ δΙἰατῦχη 817, 16 βΒαα. 

Ἑῤδόξιος πατρίκιος καὶ ἔπ- 
αρχός Κωνσταντίνου τοῦ μεγ. 
918, 18. 

Ἐϑηνίας στήλη 196, 12. 
Εὐλάμπιος συγγενὴς Μαγδαλᾶ 

καὶ Χαρισίου 182, 14. 
Εὐνομίου αἱρετικοῦ Βἰδύαδ ἱπ 

ἴοτο 44, 6 (--- 178, 11). 
Εὔξεινος πόντος 18, 10; οἵ. 

Πόντος. 
Εὐσέβιος πατρίκιος ὑοταροΣρυΒ 

Ταβέϊηϊ Π. 2693, 8. 
Εὐστόργιός τις Οοπούδηθ χα 

Μ. 'ἴπ οοπάθῃαθ υὑτῦθ 84- 
ἱυναὺ 144, 1. 

Εὐτρόπιος πρωτοσπαϑάριος καὶ 
κυαίστωρ ὑθΙΩΡΟΥΙΡῸΒ ΖΘΏΟΙΙΒ 
(414---491) 261, 16. ΟΕ ἰμᾶ. 

Ῥ. 
Εὐτύγης αἱρετικός 1917, 7 (22, 

88α4.);: 211. 21. 
Εὐτύχιος πατριάρχης (ὄθδ8 “--- 

566) 81, 12: 10ὅ, 1; 212, 3. 
ἙΕῤφημία ὍΧΟΥ [Ἰυβύϊηϊ 1 (618 

--- 217) στη ΘΟὨΪρΡΘ τηοηϑβί. 
Αὐρυβίδο οοπαϊῦ 218. 9. 
ἘΠῸΒ ϑἰαύυδ 8317, 12 (ΞΞ- 164,8). 

--- ΒΟΙῸΓΣ ἱτρ. 6018: Θ]08Β 
ΘΟὨΒ11118 Ῥχορῦθσ βΒΌΤΩτΏϑυη 
Ῥσυαοηύδτα 60 Β8606 υὐϊδ 
1607, 28αα. 

- ἡ ἁγίας Ἐϊὰ8 το]ὶαῦϊδθ 
198, 8 (22,17). ΟἿ ἰπά. ἴορ. 
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Εὐφήμιός τις Οομπδύδηςί ματα Μ. 
ἴπ οομᾶθμαβξ ὈΣῸΘ Ἰυναὺ 148, 
19 ().. 

Εὐφρατᾶς ὁ παρακοιμώμενος 
Κωνσταντίνου τοῦ Μ. 148, 
19: 147, 12. 

Εὐφροσύνη ἀδελφὴ Μιχαήλ ΠῚ 
(842---8601) 548, 19. ΟἿ. ἱπά. 

Ῥ. 
᾿Εφεσιάτης ὁ λεγόμενος ἸΟΘΌΒ 

ῬΙΌΟΡΘ Βγζαμίϊαση 18, 11. 
Ἔφεσος: ναὸς Ἀρτέμιδος δ1, 

16 οὐ 10, 1 (---1θὅ, 7); 166, 
11. --- 006]. 5. Το 18 Τθο- 
Ἰοσὶ 281, 4. ᾿Εφέσιοι 18, 11. 

Ζαχαρίου προφήτου λείψανα. 
968, 14. 

Ζαχαρίας πατριάρχης “ἱΙεροσο- 
λύμων Ηθτδ80}11 ὕθχαρ. 199,17. 

Ζεύξιππός τις: βἰαῦπϑ 1π βτώγχ- 
πἷο 34, 10 (Ξ- 301, 3). Οἐ 
1η, ἴορ. 

Ζεύς. ἴυΒ διμδΐοσ 8, 14 βαᾷᾳ.: 
αὐοχηοᾶο οὕτῃ αὐὐϊβορα Βη- 
χουϊηὺ 1δ4, 8: ᾿Ιᾶάϑτὰ δίαιθ 
ὃ νοῦς 1δὅ, 6: θοἷυβ δβαίαδθ 
ΟΡΟΙ:: δὰ 3. δορβίδια 26, 
6 (--- 140, 4 οὐ 201, 19), ἴῃ 
ΒΙΡροᾶσ. 71, 8, δὰ 5. Μο- 
Ὥδϑη 141, 2, “ωδωναίου 
ἴῃ βοιδία 17, 7 (-:- 189, 8), 
Διὸς Ἡλίου ἴῃ Αταδβίσίϑῃο 
41. ὃ (ΞΞ 1179. 18) [οἷ οὔατα 
Ἥλιος]; Διὸς σκυταλίδης (Ὁ) 
41. 1. δίαϊυαα οὐ ὑθιρίυσω 
ἴπ Ραπθδαθ ὅ8, 24 βα.; Ζιὸς 
Ἱππίου βωμός 1δ, 1δ; Διὸς 
ἡμέρα 48, 8. Οὗ 1πά. ον. 

Ζήνων βασιλεύς (414 ---- 491). 
γαμβρὸς Βερίνης 81, 9 
(ΞΞ 164, 7), ὁ Καοωδισαῖος 
2838, 12. οἷα δβϑουπαβ (βὶς 
[4180) χοῦ Ατσοϑαϊῶ 88. 1 
(ϑλόλ . ούσον χζοχος, τὸς 
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ΟὍΠ 8) ΟΧΟΥ Ατϊδάμῃθ 88, ὅ 
(ΞΞ 164, 16); Οροὶὶ ξαρὶὑ 87, 9 
(ΞΞ 164, 6), ρυρπυιδῦ οὐχ Βδ8- 
Β111860 222, ὁ; 238, 12: ρυ- 
Ὡἰῦ οἰυβᾶάθηη βοοῖο8 88, 8 
(Ξξ 104, 1δ), Ῥνυρτιδὺ ΟΌΤΩ 
ΠΙο 2217, 12. ἃ Ῥουβιὰθ τϑ- 
αὺχ οὐχὶ Ατιδᾶμθ ὑθτωρ]ἃ δ. 
ἘΠ1δῸ οὖ Ασοβιβύχανθ οὶ 86α]- 
Βοαὺ 289, 19; 272, 12 (Α Ε); 
αἀοδύχυϊυ [ΙΟΥΪΒ ὑθιρὶχα οὗ 
8118 ταοῃυτηθηΐαδ 88. 10 
(ΞΞ 162, θ); νϑτῖα ἀθ 60 48, 
10 --- 46, 16 (-- 116, 1. ἢ); 
δά, 16: 181, 8. Εἰὰθ οὗ 
Ατϊδάμδθ βαΐαδϑθ ἴῃ ρογχίϑ 
τορῖα (1. 6. ΟΒ8].0) 88, ὅ 
(ΞΞ 164, 17); ἱπ Ομα]οθ 10, 
18 (-Ξ- 166, 8). 

Ζωή 8118 Τζαυΐτδθ, τὴ. 601 
ΥἹ. (886---911) διηδίω 289, 
16 (Β.. 

- ἡ ἁγία: οἷ. Ἰηᾶ. ἴορΡ. 
Ζωτικὸς ὁ ὅσιος πρωτοβεστι- 

ἄριος Τυβύϊηϊ Π, (δθδὅ---δ78) 
28ὅ. ὅ. ΟΥ̓ 1πᾶ. ἴορ. 

- πατρίκιος καὶ πρωτοβεστι- 
ἄάριος Κωνσταντίνου 388, 1. 

᾿Ηλιόδωρος ὁ δυσσεβής ἰθτηρο- 
τ θὰΒ ΠΘΟὨ8 βδυσὶ (1717 --- 
141) οχβίσυλὺ Απϑιμοαυ)Ἕ τη 
568, 10. 

Ἥλιος: ὁ λεγόμενος Κρόνος" 
οἷὰβ βύωϊαῳ Οδ]ομοάομο 8Ὁ- 
τορίαὀ ἴῃ Ῥοσβᾶβ 198, 6 
(282, 19); βύαίυα ἩΗλίου Διὸς 
ΟΌΣΤΆ νϑῃθηθ 41, 20 βα. 
(ΞΞ- 1712, 16 βαα.); οὗ, 21, 6 
(ΞΞ 196, 2 βΒαα.): ἴῃ Ατηββίχι- 
8ΏΟ ΨΥ. 8. Υ. Ζεύς: Ο᾽.8 ἔδχη- 
ῬΡίυτμα Βοσοδθ 80 ΑἼΣΘ]8ΠΟ 
Οχβύγυοίαταη 76, 12. ὕὍοπ- 
ϑέβ 1] }} βίδα ᾿Ηλίου δίκην 
ἐίακσοντος 17, 14 (ΞΞ 188, 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. 

18)114, 8, 11; ΤὨΘΟΔΟΒΙαΒ 11. 
οἱ οοτηρᾶγαίυγ 68, 16.--- 10 
οὕϊδιη 1δὅ8, 4: 166, 16. 

Ἡμέριος ν. ἱἹμέριρς. 
ρα ἴον! δυοσορῃδοὺ 8, 16: 12, 

19: οἷα βίδα 168,8. γιὰθ 
Οὐΐδτα ἱπᾶ. ἴον. 

Ἡράκλειος βασιλεύς (610---641) 
Ῥῃοοδῖα ᾿ἰπίουβοιῦ 168, 18 
(Ε) οὗ οχ χιοπυτθηΐο 000 
ΒονὶΒ ὨΌΤΙΩΟΒ ἴδοϊ θη 08 
ουτοὺ 49, 8 (-- 180, 16): τὸ 
ἔξαμον Ἡρακλείου 40, 1 
(ΞΞΕ 1171, 18): Θοο]95186 5. ῬΒο- 
806 πονῦῃ πΟΙΏΘᾺ πα} 
Κ΄. Ἰοϑϑη18Β ΤὭΘΟΙΟΩΊΙ 168, 17; 
110,1 (β6α οὗ, οοἂ. Ἐ); Οδοθ- 
ΤοΘ τνἱποιῖὺ οὖ οὐύοθια σϑ- 
οαροχδὺ 199, 17, Νυτηθγα οὗ 
ΟΠ δόθῃ ἴῃ οὐβίοαϊδβ ΡῈ] 1- 
6088 τηυὐαὺ 218, 16, ΒΙΔΟΒΘΥ- 
ὨΪΒ ΙΔΤῸΒ Οἰτουτηαδεὺ 242, 
10: οἷὰβ Ὡθρο8 Οὐμπβῦδῃηβ 
261, 230. γατὶᾶ ἀθ 60 89, 
θ (Ξ-- 168, 4); 266, 18. 

Ἡράκλειος ὃ Κώνοτας (θ42-- 
668) πατὴρ Κωνσταντίνου 
τοῦ Πωγωνάτου θῦ, ὃ; 28ῦ, 
18: ἔγγονος Ἡρακλείου 361. 
10. 

Ἡρακλῆς: οἷὰβ ἄλσος 1, 
16, πύργος 6, ὅ 8Ββαα.; 
ΘὰΒ Ββίαϊΐαϑ δὰ ὈΒΔΒ1]1ΟΒ,Ω, 
ρῬοβίθα 'ἰῃ ΗΡΡροάχζοιῃο 41, 
9 (ΞΞῚτῷ, 12); βαΐυαα [ἴῃ 
Αταδϑύσιδηο 417, 4 (-- 179, 
14). Θυοτϊηοῦᾶο Αγῦϊβοθβ Θυσα 
Βυηχουϊηὐ 184. 18 (ν.164. 8 πού.). 

Ἡρακλεῶται οορῃ. Ῥουϊη)- 
Οτύχα 1, 12. 

ἩΡρωδιανοῦ τινος στήλη 29, 
Ἱ (Ξ--Ξ- 904, 6). 

ἬἭρωνος φιλοσόφου τινὸς στήλη 
δὰ 83. ϑΒορμῖίδα 26, 11 
(Ξε ᾿λῦ. ὃ ὡὰ ὅδ, Ἢ. 
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Θεοδόσιος ὁ μέγας (879---395): 
ὁ Σπάνος ἀϊοϊζαΣ 70, ὅ; 
Ῥαΐοσ ἀσγοδ οὗ ἃνὺβ 
'ΓΒΘΟΆΟΒΙΙ 11. 89, 2 (ΞΞ 170, 
17): 89, ὅ (οἵ. 108, 2); 
οἷὰβ γυναιχαδέλφη ᾿[Ιου- 
λιανή 2817. 8; ῬΔΌΡΘΟΙ νθ- 
πἰῦ Οροϊα οὗ ἰὼ Βυβηὶ 
ἄογαο ϑοϊαὺ 216, 10; ἀ6- 
ῬΘ]1ὖὺ ΑΥδμῸΒ ΘΧ ΘΟΟ]68118 
19, 1 (ΞΞΞ 209, 8), [0]181}] τηο- 
ποίαβ ἀο]οὺ ᾿δῶ, 19. νᾶ 
ἀρρομῖϊῦ 8Βὰ0 ἔοτο 88, 19 
τες 161, 18), 5. ΒορΡΒίδιω 
ἰπϑίδυχαῦ 74, 10; 7ὅ, ὅ Βαᾳ., 
ὥὅ, Ιοϑηπὶβ Βαρὺ. τϑὶαυ]δ8 
τοοὶριῦ οἰβαθαθ θοο βίη 
ϑύγυαιῦ 260, 1, 606]. 5. Νο- 
ἰδυϊοσατῃ βἰχαὶϊὺ 970, 8, 5. Μ8- 
0. 6]18, 5'8.06118, ΙΒτα8.6}18 218, 
10, 5. Μασγοὶ ὑσορὸ Ἰδυσυσῃ 
411, 12, ὈΙΡΡΟΘΓ͵ΟΙΏΌΤΩ ΡΥΟΡΘ 
Ῥϑιδύϊατα ]Θαύμ ΣΙ 269, 16. 
--- Β8 60 Ευρθοπηῖαβ Ρδὲσ]- 
οἷὰ8 220, 8, τηοπϑεύοσα τὰ 
᾿Δλεξανδρείας οὐ τὰ Γρηγο- 
ρίας οοπάυηίυγ 31ὅ. 21, 
δ. ατθροῦ ὑθιαρίαση 248, 
20, 3. 11 ταοπϑϑύ. 216, 4: 
Βἰβύοσϊα 46 δ ϑρῃϑαῦΐο [πά]100,. 
241 14. ὕὌβαυρ ΤὨΘοΟαοΒβίυτα 
ῬΙΟΟΘΒΒΙΟ ΒΟ θυ ηθ ἴὰ ΒΡ- 
γῬοάςσ. 196,6 (21, 11). --- 508- 
86: ἴῃ Δυρσυβίθο θὅ, 14, 
ἴῃ Ομ816006 ἀπ οὐτὰ ἰοΐδ ἴδ- 
τα] 10, ὅ (--- 166, 8), δὰ 
οἰβύθσῃϑιη ὈΔΒ.]Π]οδὰ 68, 8: 
(οἴ. 111. 18), δὰ 5. δορβίδια 
2606, 16 (-ΞΞ 202, 6), ἴῃ Ταῦτο 
84, 21 (--- 1716, 20), 838, 18 
(ΞΞ 110, 11); 184, 21; 248,10; 
Θἰυβάθχῃ Ὠ1 8}1ῸΥ ἴῃ ρουραῖο 
ΒΙΡΡοάγοχαὶ 82, 4 (-- 190, 8 
οὐ 201, 8). 

Θεοδόσιος ὁ μικρός (408---460): 

ὁ ϑεοφιλής 261, 2 (ΑΟΝ), 
οὗ 44, 4 (ΞΞ- 118, 10); οἱῃβ 
ἸἼΧΟΥ Επάαοοὶϊα 839, ὅ: μι18[0- 
Τὶδ, ἀ6 τη8]0, αυοα Εππμάοοΐδο 
αἀομδὺ 261. 1 8αᾳ.;: Θ᾽ 8 60]- 
Ἰοαυΐατα οὕὑτῃ βδρύθιῃ ρΡ}1]0- 
ΒΟΡΒΙ8Β 61, 1δΒβαᾳ. (-Ξ 192, 
106 8αα.), ὕθστϑθ τηούστη Ῥτο- 
ΘΒ 0 οοῃηβίβύοσθ οορὶ 
160, ὅ 8ᾳ., ΤΙχοθη]8 ὈΓΣῸΪΒ 
Ῥεοΐοσὺ 160, 17 8αα., 181, 1: 
182, 9: οὗ, 208, 1δ; 269, 18: 
ΘΙ]ο δπύοσυσω βίαθαδβ Αὐμοπὶβ 
δϑανοῖϊῦ 182, 9, ΒΙΡροάτο- 
ΤΌΣΩ ΘΟΠαΙῦ ῬΣΟΡΘ Ατηδϑίχι- 
δῦσα 269, 16 [οο0α. Β], Τ2γ- 
οδμιβύοσι σα οοπαϊὺ 29ὅ, 8, 
Ῥαϊδυπι Βυοοϊθομύϊβ 286, 
ὅ:; θ0 τορῃδηῦθ βοπδύαβ Θοη- 
οχθιηδίυσν ὅ0, 6. 17, ΑΥἹῚ οὗ 
ΒΟΟΘΙΟΣΌχΩ βύδύπϑθ Ἰρτ ΟΣ 186 
οᾶῦβῶ ἴῃ ῬΌΌΙΙΟΟ Ῥοπυπίυχ᾽ 
44, 4 (--- 178, 10). αὐδἰύαον 
θαυοχύτα βύδύαθδο (10 δᾶγϑ- 
Βυαπίαγν 71, 12 (Ξ-:: 190, δ). [π- 
ἀδοὶ οχσ Ομ δ᾽ σορυδίβ ρϑ]]υη- 
ὑυτν 221,8. Εοὸ τορηδηύθ Πογθαύ 
Ῥϑύσι οἱ Ογσὰβ 262,18, Ποχίο- 
ογδαίθβ 241, 1ὅ, Ῥυόοϊαβ 188, 
18: ϑ'ρογδοῖιβ 22ὅ, 1ὅ, Ρχο- 
οἰὰβ ρδίσϊδγομα 289, 1. --- 
ἘΠῸΒ βἰαίυδο: ἰῃ ΜΊ])1Ὸ 110, 
1ὅ, οὗ 81, 19 (ΞΞ 306, 22), 
ἴῃ δίρταδίο 182, 4, ἴθ Ταῦσο 
(ὰ Μ|ὸ δυ14 88) 88, 17 
(ΞΞ 110, 16), ἴῃ ΤΥΡΌΠΔΙΣ 
168, 2 (βοα οὗ 89, 4 5βαα.), 
1π ΧΘΙΟΙΟΡΒΟ 67, 4 (Ξ-Ξ 161, 7). 

Θεοδόσιος οορποτηΐηθ ποι δᾶ- 
αἰΐο: 600 τϑρηδηῦΐθ ΟὈΣΤΌΒ 1ἢ 
ἴοτο ἴοαϊαπύυτ 2ὅ, 6 (ΞΞ 201, 
12); ΑΥΣ βἰδίυα ἴῃ ΡαὈ]160 
Ῥοπίζασ (ἔπ1ὖῦ ὁ μικρός υἱἷὖ 
ΟΡμου) 44. 4 (-- 118. τὶς 
βἴδαχοῦ τὰ Ῥλο (τοῦ ᾿ῸὉ 
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ΟΡΙποχ) 81. 19 (ΞΞ 306, 22); 
1π Ῥοσιρδῦο ΒΙΡΡοαγοχαὶ (τοῦ 
μεγάλου ΟΡ]ποΙ) 82, 4 (ΞΞ- 190, 
8 οὐ 201, 8). 

--- αἱρετικός 2318. 1. 
Θεοδώρα ὉΧΟΥ [δύ] 18}}1 (6271 
- δ66ὅ) : δοδ᾽ὺ5 βίαϊυθ δηΐθ 
Ζουχίρρυτα 20, 18: Βδβθύσα 
Ῥδίχιοίσση ἱμύθγδοὶῦ 288, 18, 
οοπαὺ 660]. 3. Ῥαῃ θ] θυ 18 
600 ἸἰΙοθο α'Ὧοόο ϑ8ῃΐθα ᾿δῃ88 
ἰοχοραὺ οὖ νοπαθοδὺ 348. 16, 
618 ξωστὴ Απδοπίπα 2864, 7, 
ΒΘΙΔΆΪΔΗΒ [πβύ δὴ οοπα!ῦ 
5. Αροβύοϊοβ 286, 20. 

-- ὕχοὺ [υδὑϊηΐθηϊ Π. τοῦ ῥι- 
νοτμήτου (θϑ8ὅ --- 111) Η]18 
ΤοΣΌ6118 (θυτανῦ βουϊρύοτ) 
944. 9. 

--- χοῦ ΤΏΘΟΡὮΙΙ (829---842) 
οὗ τηδύοσ ΜΊΟΏ86118 ΕἸ ΡΥ]ΟΒὶ 
(842---867) 218, ὃ;:; Θθαῦοὸ ν6- 
δθπβ Ἰδ ἰδαν 9289 τ ὃ Π]10 
ταοπιαδύθτιο ἱποϊαάϊδατ 248, 
16, οομπᾶ!ϊύ τηομπδϑβῦ. τὰ ᾿άρμα- 
μενταρέας 260, 9, ὑθηαλρ]Ότα 
5. Αὔηδο 388, 8, αὐοΙμοᾶο 
θδχὰ ὈΧόσθῖὰ ἀρ ροτγὺ 1 860- 
ῬὨΠ]υ8 277. 16 (ΠΗ); οἷὰβ 
ἔταύθς ἕαϊξ Βαιᾶδβ δθβᾶγ 
29ὅ, 18. 

Θεόδωρος ὁ ὁ ἀναγνώστης 168, 2. 
-- ὁ Θηβαῖος φιλόσοφος 228, 11. 
-- πατρίκιος καὶ ἔπαρχος ὁ 

ἐπίκλην Κολοκύνϑης 89, 8; 
92, 1 (οὗ ΟἌχοη. ῬΩΒΟΉ. 
Ῥ. 621, Ῥτοοορ. Δπραά. 6. 9). 

--- Μυγιάρης ἔπαρχος Θεοφίλου 
(829-- 843) 294, 11. 

- ὁ Σικεών, ὃ ἅγιος ῬΏοοΘδΘ 
ἰθιαρ. (602 --- 610) 68, Ἰ 
(-- 168, 18). 

-- ὁ Στουδίτης οιμροΥθυ8Β 
Τιϑομΐθδ Αὐτηθῃῖ (818---820) 
246, 8. 11. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. 

Θεόκτιστος μάγιστρος ἃ Βατάδ. 
ὕδοβασθ ᾿πύου βοῦν 348, 13. 

Θεοσάρης ἄἀθὰβ Ασδθασα 194, 1. 
Θεοτόκος ἡ ἁγία: οἷτιβ ᾿Ἰταϑρὸ 

26, 19 (-- 307, 31), δῦ, ὅ 
(-- 187, 16) 618 ζώνη, ἐσθής, 
ὠμοφόριον 1ῃ ΒΙΔΟΒΘΙΉΒ 268, 
9. Οἷ ἱπά. ἴοΡ. 

Θεοφανώ, ἡ ἁγία: ὉΧΟΙ ΤωΘΟΠῚ8 
ῬἈΠΟΒΟΡΙ (886---911) 281, 
ὅ (Ἐ); οἷυβ δυυπου]αβ Ματ- 
ὑἰϑοθβ 249, 16. ΟΥ̓ ἱπὰ. 
ἴορ. 

Θεόφιλος ὁ βασιλεύς (829 --- 
842) 186,11: Θ᾽ὰβ υχοσ ΤΈθο- 
ἄοτω 260ῦ, 9: Π]Π1ὰ8 ΜΊΙΟΒ 86) 
22ὅ, ὅ. Μορθῃηϊᾶ τορϑγδὺ 209, 
9. τὔϑσα ὑαστῖτη Οδη ΓΙ ΤΩ 
264, 9, ΝΙΘΘΡΒΟΥΌΤΩ Ῥχορίοσ 
11. τ]88 σἱάσδο 1]]αΐδβ οσϑ- 
ΤΩΔΥῚ Ἰαροὺ 228, 9βθ.αα. ΕΟ 
τοριϑηΐθ δι δ η8 αὐἱάδχο 
266, 12, Νιορίδβ θυ μυ ΟΠ 
210, 1, Ἰοδβίω ρορύσια 217, 2. 

-- ὁ φιλόσοφος ὑθιαρουθυβ 
Οοπβέφπἐ πὶ Ῥογργτσορ. (913 
-- 969) 268, 4. 

Θεσσαλονίκη 282, 10. 
Θετταλικὸν ὁμοίωμα ἴῃ Βὶρρο- 

ἄτοτηο 60, 2. 
Θηβαίων γῆ 191, 4 (Δ); Θη- 

βαῖοι φιλόσοφοι 2290, 1δὅ: οὗ 
228, 11. 

Θράκη 4, 18; ἴ, 16; 
229, 1; 269, 16; ᾿Θρῴκης 
ὄρος 1, 12; Θρᾳκικός 4. 10: 
Θρῴκιος 4, 16; Θρηικίη 
ἀκτή ῶ, 4; Θράξ 4, 19: 18, 
1: Θρᾳκῶν χώρα 8, 19. 
Θρᾳκῷα μέρη 29, ἢ (-Ξ 204, 
6); 2δὅ2, 6; 26ῦ, 16. 

Θρηνωδία ἰ-. 1, ϑρηνόώδης, 
ϑοῆνος) νϑῦιβ ποιβθῃ ΙΘΟΩΣ 
12, 1 (ΞΞ- 196, 1). 

Θωμᾶς ὁ μάρτυς 806. 6. 

8, 8; 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. 

Θωμᾶς ὃ νέος πατριάρχης 
Κπόλεως (607---610)68,1058αα. 

᾿Ιανουάριος: ἄγαλμα 1δ3, 1: 
μήν 966, 18. 

᾿Ιάσων 14, 1. 
᾿Ιβερίτξη οἷκος 1680, 2. 
Ἴβηρες 210, 9. 
᾿Ιβούξηρος Γλιάβανος 

ΟΒδζδζύσα 40, 4. 1. 
᾿Ιγνάτιος γταθοβὺ δϑαϊ!ῆοδπᾶδθ 

5. Βορθῖδο 88, 2; 86, δ; 90, 
9; 106, 8 (ΒΔ4.)); 284, 18 --- 
486, 18. 

“Ιεράπολις τῆς Ἀσίας 152, 4. 
᾿Ιεριχώ: αἱ σάλπιγγες ἀπὸ ᾽ερ. 

98, 12 βα. 
“Ιερόϑεος Ἀϑηναῖος ἀστρονόμος 

᾿αβύϊ δὶ ὑθιαρουῖρυβ 97, 1. 
᾿Ιερουσαλήμ (Ιεροσόλυμα) 99, ῶ: 

ναὸς Σολομῶντος 111, 12, 
“Ιεροσόλυμα ἃ ΟἜοΒτοΘ οδρίδ 
199. 16, οτθοθιω οὐ 8118 1πᾶθ 
αἴοτὺ ὃ. Ἠρίθθα 21ὅ, 14: 
1η46 δϑοσξασ οοσρὺβ 3. [θδϑαῖδθ 
241. 18; 101 ] χη ΤΟΧ Ὠδ- 
Ὀϊαρὶῦ 269, 1. ΟΥ 268, 1 
(εἰς τοὺς ἁγίους τόπους Ἐ)). 

᾿Ιησοῦς τοῦ Ναυὴ ίααδ 1 
Ταῦχο 176, 9. 

-- Χριστός ν. 8. ν. Χριστός. 
᾿Ικασία μοναχὴ καὶ ποιήτρια 

516, 19. ΟἿ, 1π4. ἰορ. 
᾿Ικόνιον 11, 1. 11, 18: 12, 

48αα.(Ξ:194,168α4.); 189.16. 
“Ιλαρίωνος πραιποσίτου Οου- 

βυδη πὶ Μ, αὖ να ούοΣ δοίδϊθ 
βίαϊαδϑ ἴπ ὥσαγσηΐο 28, 16 
(Ξ-Ξ- 300, 7). 

- πατρίκιος Τ,ΘΟΠῚΒ 
δϑίαϊθ 284, 9. 

ἼΛλλος (ν. ]. ᾿Ιλλοῦς) ταδρίδίοσ 
[,.θ0η18 Μ. οὐ Ζθῃομίβ δοίαὐθ 
291, θβαα,; 281, 20. ΟΥ̓ 
1ηα. ἴον». 

ἀυχ 

Μαρπὶ 
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Ἱμέριος χαρτουλάριος 8ὅ,10δ5αᾳ. 
(εΞ- 168, 8). 

᾿Ιναχίη βοῦς -- Ἰώ 12, 11. 
Ἴναχος 8, 118αα. 
᾿Ἰνδία 100, 10; 247, 1δ; ἜὌνδοι 

210, 9. 
᾿Ιουδαῖοι ὁΧΣ ΟΒΔΙοορταῦβ Ρ6]- 

, Ἰαμίασ 227, 1. 
᾿Ιουλιανὴ 8]1ὦὼ Ὑαοαὐϊἶδηὶ οὖ 

γυναιχκαδέλφη ΤὨΘΟΔΟΒΙ1 
Μαρπὶ 281, 6. 

᾿Ιουλιανός (ὁ παραβάτης 144,4: 
168, 9 [6] 861--868). Οορίοθο 
αἂὸ 60 δρὶδυγ δῶ, 10 --- δ4, 
10, οὗ ὅ8, 8. ἘΠῚ8 οοπϊυχ 
Απδδύδϑιθ (810) 66, 19; ἴῃ 
'Βογθ τουΐοβ ΟἸγιβύϑποβ 
δοιαθυχὶν 49, 1 (-- 180, 10), 
Μδμῦθίθιω, ϑδθθίθια, Ἰβχμδ- 
ΘΙοσα ἰηὐοσβοὶῦ 142, 6 (6 Β); 
21ὅ, 10. Τύχην βοϑύνῳ κατ- 
ἐχωσεν 42, 14 (--118, 6), 
ἀοβύταιύ ΖοΌχΙΡῬυτα ὈδΙπθύχω 
168, 9 (6), οὕτω ἴπ Ῥουβι ἄθσα 
οοταϊ ναοῦ Εαὐγομιδηῦβ 144, 
4. --- ΕἰὰΒ βύδΐυδθ Βοσηδθ οὖ 
ΑπΠΟΟΒδ6 ὅά, 8, ΟροΙΪ! δὰ 
5. Βορθίδια 26, 14 (Ξ:--- 202, 
δ), ΘΟχύσα Μομοίδχα δὅ2, 20, 1η 
Αὐυρτιίοο 6ὅ, 14, 'ἴπ Οοη- 
βύδη 1181 οτχίίου ὅά4, 4: 
Οἷὰβ οὗ Ὡχουὴβ βίαθαδθ ἴῃ 
Ταυτο ὅῶ, 1 (-- 1θ6, 9), ἴῃ 
ῬΒΣΦάΘΙΡΒΙο 66, 19: ΝΙοο- 

. ΤΆΘαΪ86 88, 8. 
᾿Ιουλιανὸς ὑπατικός (αὶ οοπ- 

ΒᾺ] 8ἃ. 822) 41, 12 (ΞΞ- 172, 
18); 282, Ἴ, ᾿Ιουλιανοῦ λι- 
μήν οἴ. πα. ἴοΡ. 

- ἔπαρχος: Θοἷὰβ βίδα δὰ 
Κ΄. Βορίδιη 26, 14 (ΞΞΞ- 202, δ). 

᾿Ιουστινιανὸς ὁ μέγας (657 .--- 
566) 38,14 (864 οἴ. 166, 16); 
δοοϊδιηδίσ ἃ ῬΥΘ51}18 70,19, 
ὁγθθοτα ον τὰ ὔϑλεν, τὶς 
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ὅ (Ξε 16δὅ, 12), Βρο)1θδγίυσῃ 
οσοδθοδὺ 160, 11, ἃ ὃ. βαχα- 
ῬΒΟΠΘ βδηϑίυν 2ὅ4, 16, ΙΩδΥΘ 
δα Οτδηῦσηα ἰηβυϊαγα οοταρ]οῦ 
18, 12. οἱ ἀογηὰβ δᾶ 5. ὅοσχ- 
δἴυτα οὐ Βδοοθαχα 281, 1; 
οὗ, 219, ὃ. θαποτυχα δβἰδίυσδβ 
Ερβοθο δᾶνθῃι!ὖ 16ὅ, 18, 
βἰαύυδθ δὰ ὃ. δορῃίδιη ρο- 
Β'ίδΒ ῬΘΥ ὑσῦθὰ αϊδβροχίῦ 
21, 4 (-- 202, 11), βίαθαδια 
ΒΟΙΟΙΆΟῺΣΒ ἴῃ Οἰδβύθσῃδ Ὀ881- 
11ὸὰ γοπὶὺ 1171, 9. --- Εχ- 
Βσυϊῦ οὐ ἂθ πόνο οσὶρὶὶῦ 
τηυ]ῦα ὕὑθια 1] δίαυθ 864]1- 
ἔτοῖω: ὃ. ΒΟΡΒίδτα Τὅ, 9--- 
106, 11; 169, ὅ, 284, 88ᾳα., 
ΘΟβΈΟΤΠΘΗ δ κτίσας, τὴν ἁ. 
“Σοφίαν, ὁ κτήτωρ τῆς ἁ. Σ. 
Βεαροὺ 166, 18: 319, 7; 282, 
ι. ΟΣ 486, 18 --- 988, 18, 
δ. Μοοίασα 19, 14 (--Ξ- 209, 
3), Αραὐβοπίουμα 20, 4 (--- 208, 
4), ὅ. Αὐδοίαχα 419, 6, ΑΒ. 
ΔΏρ06]085 τὰ Τείρου (Στεί- 
ρου) 221, ὅ, ὙΥΥΡΒΟΏΙΒ 
6006]. ἀυδ δ6δ, 4, ὃ. Αμασθδσα 
ἴθ Βυοίῃο 2ὅ8, 7, Ῥορθῃ 
289, 14, ϑτρταδ 600]. 212, 18, 
ὡ, Τυϊδάδ (8. Αγροβύο]οβ) 1ῃ 
ΕΧΘΟΙΟΏΪΟ 2381.11 τὰ Νεκρά 
218, 1, Ῥεαϊαύΐυτα ὙἹρ]] δηὐδ6 
δὰ Ταύσυτη 264, ὅ, ΗϊοτΙρὶδ 
ῬΡ8]. 268. 1. --- δύαῦιυϑδθ 
Οἷα: 1ἢ ΒΙΡΡΟοάτγοχαο 60, 11, 
ἴπ Αὐρυβέθο θὅ, 11; 169, 8; 
284, 9---28ὅ., 30: Θ᾽ὰ8 οὐ 
ΤΒοθοάοσγαθ δὰ Ζορυχσίρραῃι 
10, 19. --- Εἶο τορῃδηΐθ 8ο- 
γοηὔῦ: Βδββὰβ ρδύσγϊουβ 328, 
11. Ῥοίσυβ ρῥδίγιοιυβ 249, 
18: 2604, 11, ΕᾺΡΪ]ὰΒ 364, 
18 (ΧΑ Μὴ), Βαβ)1ᾶθθ αὐδ60- 
βίοσ 89. 2; 92, 1: 219, 18. 

“ρυσεερνεαφὸς ὁ δινότμητος. (68 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

---696 οὐ 106---111) ὁ ἄϑεος, 
ὁ τύραννος θ0,  (ΞΞΞ- 190, 11). 
Επὰ85 τοαϊαθ νοὶ 344, 
2 βαα.; οοπαϊῦ τη0ῃ. τὰ Μη- 
τροπολίτου 340. 1, ΤΙυβύϊη1- 
ΘΉΌΤΩ ὑχσ]ο]ητιτη οὐ [δυ8]18- 
Θατα 367, 1, 5. Απμηδχα 344, 
14. ἘΠὰ8 Ββίαΐυδ 1π ὨΡΡο- 
ἄτοτηο 60, 1 (--190, 11), 
ἷὰ Ὠουΐοτο 244, 2, Θ᾽ὰ8 οὐ 
ὌΧΟΙΪΒ ἴῃ Ὀ᾿881|1600 40, 3 
(ΞΞ 111, 19). (Ο, 280, 8, 
δὲ ΗΝ ξαΐβο ᾿ἸΙουστινιανὸν 
ΘΧΒΊ ΘΠ). 

--- ἱπορχύαστη αἴοῦ [δ] η18η0- 
ΣΌΓΙΩ : ΤαΑΟΓοδύσα ΤΘΙΌΤΪΩ ΤΩ 811- 
Ὀἰγδσατη ὁχ ΝΘΟΣΙΟ ἴῃ [ἃ]}- 
81 ροχύυτα ὑχϑηβίοτὺ 67, 12 
(--Ξ- 188, δ); 800 [υδύϊηϊδηο 
Ουτὰβ αὐἱάϑηη φγχούθοϊου 
28, 16 (ΞΞ 908, 18). 

᾿Ιουστῖνος 1. (618---δ27): ὁ πρῶ- 
τος λεπτοειδής δῶ, 8 (Ξ- 168, 
14), ὁ Θρὰξ ὁ κράτιστος 588, 
1; 418. ἴ, ὁ Θράξ 81, 19 
(-Ξ- 164, 8); οὔά, 18. ᾿ϊαβ 
ἀχὸ ΕΌΡΒΘΙαΐα 81,12 (ΞΞ1θ4, 
8); 218, 9: οοπαϊὺ τασπδβέθ. 
ταχα Αυρσυδίδο (τὰ Προκο- 
πίας ἨΒῚ) 218, 8; οἷα οὐ 
ἔἈτα1]} 186 πὐαὔαδο ὅ2, 8 (ΞΞΞ 166, 
14): Θ᾽ὰ8 ὑθιιροσιθαβ ἔα 
ΑὙθοθιπὰβ 288, 1, ΕἸὨΌαΪαΒ 
οὐ Ιβ ἀοχαβ ραὐτγ1611 264,18. 20. 

᾿Ιουστῖνος Π. (δθὅ---ὅ18): δ μετὰ 
τὸν ᾿Ιουστινιανόν 38, 18, ὁ 
ἀνεψιὸς τοῦ μεγ. Ἰουστινι- 
ανοῦ 220. 14, ἀποκουρο- 
παλάτης 184, 12; 1817, ὁ: 
991, 6; 229, 4: οορῃ. ὁ Θράξ 
166, 16: 297, 6 (Β); δἷμβ 
ὭὌΧΟΥ ϑΟΡΒῖα 88, 18 (-:- 166, 
16); 290, 16 οἴο., ἈΧΟΣΙΒ 80- 
ΤΟΥ 187, 6. Μαῖα τοααιὺ 
τοτορίατα 5. ΤΆΘοΪδο τὰ Οοπ- 
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: {81}}8 299, 4, οχβίσυϊὺ δΥΟὨ]- 
ϑὐχαΐθσυσα ἀαᾶάβδο 229, ἴ, 
Ῥοσΐυχῃ Βορίδηυμῃ 229, 12; 
261, ,͵ Θοο]οβίδια ὃ. Νδιῖδθ 
τὰ Πρωτασίου 3220, 14, 
Ἰπβίδυγαῦ ΟΒβἸοορχαύίβ οὐ 
Σορὸν 221, 6: 268, ὅ, ὃ. [δὰ- 
{07} .}.}.] 468, 11, 5. Ζούϊδατα 
οὐ τὰς Σοφιανάς 467, 8. 
ἰχυ] τα 83. δορμῖδο 108, 16 
--108, 8, οἵοθβ ἴὰ ᾿υποῦβ 
ΘΟ]ΌΙΆΏ18 267, 12: ἈΠ ἃ ΟὟΤ 
ϑΟΡΒ δ οσομϊαρο 53. ῬϑΆ]υσα 
τὸ ὀρφανοτροφεῖον 28, 2: 
Ὡ6Ί, Ἴ, ΑΠΔΙΡΎΤΟΒ ἴῃ Βαδὶ- 
Ἰ:βοὶ τορίομθ 2δδ, 10. ΟΒτΥ- 
ΒΟΘΟΥΔΙΛΌΤΩ 267, ἴ Ῥυ]ΟὨσ]ᾺΒ 
χοαα!ὺ “ἱέρεια Ῥδ]αύϊατα 268, 
1. --- ἘλὰΒ οὗ δορῖδθ βὲ8- 
ἴυδο 'π ροτία ϑορίδηο 184, 
18: 280, 22. --- Εἶπ ἐθιὰ- 

. ῬΟΙΡυΒ ΝΆΣΒΘΒ Θυβαυθ ἔτῶ- 
ΤΟΥ 349, ὃ: 264, 1, Ζούϊουβ 
Ῥδίγιοῖυβ 286, ὅ, Εἰ ΒΘ 8 
Ῥδίγιοῖυβ 262, 9. 

Ἵππιος ΘΟΩΒΟΣΆΘΏ [ΙΟΥΪΒ 1, 18. 
Ἶοος ἱερεύς" βαύυ ἴῃ Ρβἰδεϊο 

τὰ ἱΙερίου 310, 11. 
᾿Ισάκιος ὁ ὅσιος. ΕΒ ΘΟΥΡῸΒ 
ἴη 5. Βύορ δηλ 600]. 281, 1. 

"Ισαυρία 46, 7. 
᾿Ισαυρός οορῃ. Θ0π18 Π]., Ὁ] 

γ] 688. 
᾿Ισίδωφος βοοῖυὰβ Οομδίδη ηὶ 

Μαρπὶ 144. 1, οἷὰβ ἀοχηυβ 
1η Ζοαρτηδίθ᾽ 18δ., 18 (0), 
ἀδελφὸς Εὐβούλου 2δ4, 20. 
--- μαϑητὴς Μακαρίου 315, 
18. 

Ἴστρος βυχηθῃ 8, ὅ. 
᾿Ιφιγένεια ὅ, 9. 
Ιώ 8, 11 8αα. 
᾿Ιωάννης τις φιλόσοφος ῬὨ1]1Ρ- 

ῬΊΙΟῚ τορὶβ (111--- 718) δοίδὺθ 
86, 18 (-- 168, 16). 
ϑοσίρέοσοθ ΟΥἱα. Οοπδίδηϊ. Τ|]. 
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᾿Ιωάννης στρατηγός Ια δῦϊ 18 ῃὶ 
δοίαϊθ 76. 117 (ν. ]. ὑσὸ Κων- 
σταντῖνος). 

-- ὁ Χρυσόστομος 81, 19, οἰ 
αἸβοῖρα]υΒ τοῦθ, 489, 16. 

-- πατρίκιος τὸ ἐπίκλην Κυρ- 
τός Ζομομὶβ δϑίδίο (474 --- 
491) 227, 18. 

-- ὁ ΤξΖιμισκής [ν. ]. Τξιμισχής] 
(969 --- 976) Ὀαϊπθῦτα τοῦ 
Οἰκονομίου αἰτυϊξ 146, 11, 
ΟἩ ΔΙ θϑὴ τηδίοσθια σϑααὶδ 289, 
11, 

-- ὁ Πρόδρομος ν. ἱπᾶ. ἴορ. 
ΕϊὰΒ οοτῆδθ ἴῃ 600]. . 18- 
ΘΟΌΣ 268, 16. 

᾿Ιωσὴφ ὁ Στουδίτης Ῥοσίδ 34, 
1. 8. 1 

Καβαλλῖνος γ. Κωνσταντῖνος. 
Καῖσαρ (Ἰούλιος) ΝΊΘΟΡΟΙΙ Ὠγτ- 

Τϑοβίυτη νϑαϊύυν 192. 105αα. 
Καισαρεία 189, 11. 
-- τῆς Φιλίππου ὅϑ8, 11. 
Καλλιάδης στρατηγὸς τοῦ Βυ- 

ξαντί ου 14, 10 βαα. 
Καλλίστρατος ΘΟΩΒᾺ] Πού οΙαΒ, 

Ῥοβίθδ θρίβοορῃβ ὅ9, 8 Βαα. 
(-Ξ 118. 16). 

-- συρφετός τις ΖΘΠΟΙῚΒ (414 
- 491) δοίαϊθ 406, 4 8βαα. 
--- 116, 8). 

Καῖχας γαΐο8 9, 1ὅ. 
Καμουλιανός Ῥαύσι οἷα Οου- 

βύδα νηὶ 8 }081}1}1 (141 --- 118) 
δοίαίο 2568, 8. 

Κανονάρις φιλόσοφος Οοπβίδη- 
ὑ181 Μαρτι ἀθίεαὐθ δδ, 19 8βΒαα. 

Καππαδοκία 222, 11. 
Καρακάλλας πραιπόσιτος: ὃεα- 

μάτιον ὶπ Ατηδείτδηβ, 46, 
18. 

Καριανὸς πατρίκιος (νυν. ]. Καρ- 
πιανός) Μουτοὶ! δοίαἑθϑ 241. 
19: οἵ, ᾿πά. ἰοῃ. 

ἌΝ 
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Καρκινήλος ἀργυροκόπος τις 
δῸ ΘΙορμϑαῦο ἀθνοσταύΐασ 40, 
18 8αα. 

Καρκῖνος 5Β.611ὼ 142, 19. 
Κάρος ὁ πατροιὸς 4Διοπκλητι- 

ανοῦ: Θ΄ὰ5 βίδίυδ δὰ ὃ. ὅο- 
Ῥμίατα 26, 1 (ΞΞ- 140, 4 οὐ 
201, 19); πατὴρ Σευήρου 40, 
18; δῖ, 18: ρΡοτΐω 8Ὸ 60 6χ- 
ϑἰχαοίω ὅθ, 18 (-- 111, 19). 

-- ἀπὰβ ἀθ6 βορύθια ῬὈΔ1]0βο- 
ῬῈ15 οὐχὰ ΤἜΘΟΔΟΒΙΟ "1. 60]]ο- 
αὐρηθρυθ ΟἹ, 117: 68, 8 
(198, 3. 21). 

Καρπιανὸς πατρίκιος Οοπδίδη- 
πὶ Ῥορσοπϑδίι δοίαϊθ (668--- 
685): 28ὅ, 12. Οὗ, Καριανός 

Κάστωρ αἰΐογ ὨΙοΒουχοσαχ 7, 8. 
Κεκροπίς --ἈἀἈϑηναία 13, 20. 
Κερόεσσα Ἰὰβ Π]16 4, 4. 8; 9. 

6. 
Κλαύδιος γραδίτϊοιυθβ οὗ αὐ86- 

βίου Β88111801] δοίαϊΐθ (470) 
948, 8. 

Κλαυδιούπολις 80ῦ, 6. 
Κλεοπάτρας κορωνίς ἷῃμ ἴοτο 

48, 6. 
Κλυταιμνήστρα ὅ, 8. 
Κολοκύνϑης οορποτηθηῃ ΤΒ6ο- 

ἀοΥΣ, ΌΣΙ νΙα688. 
Κοντομύτης (ν. 1. κονδομύτης): 

ΘΙῸΒ ἀοχαυβ 148, 9. 
Κοντοσκέλης οορη. Αρϑ]}1 881 

ὈαΣΙ ΆΣΟὩΣ 267. 11. 
Κόνων ν. Λέων ὁ ᾿Ισαυρός. 
Κουκοβύτιος φιλόσοφος" οἷυβ 

βίαύίαϑ (2) ἴῃ Ατηδβύσγιϑηο 47,8. 
Κούριος προτίκτωρ Τ[υδὑϊη]- 

851 δοίαϊθ 28, 1ὅ (--- 208, 
18). 

Κράνος ὑηὺ8 46 ΒβΒορΐθιῃ Ρ81- 
Ἰοβορὴβ ΤΒθοάοϑι Π. 61, 
11. 68, 12. 90 (-- 192, 168; 
198, 2. 11). 

-- 9) νῆσος 78, 8. 

ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Ν. 

Κρατεροῦ τινος οἶκος 21, 12 
(ΞΞ 302, 19). 

Κρήτη 189, 14. 
Κρητῶν μάντις Μένανδρος 39,1. 
Κρίσκης ΘΟΡΠΟΙΑΘΩ ἔβ]δαχι Ο0Ὲ- 
βΒύδε 1 ΠῚ Η111 200, 8. 

Κρίσπος σΘΠΟΣ ῬΒοοδο (608ὃ-- 
610) 218, 11. 

Κρόνος" Βἰαῖυϑ δὰ 83. Μϑῆδιι 
141, 2. Οὗ οὕδπιι Ἤλιος. 

Κτησιφῶν 152, 6. 
Κύδαρος Βυταθῃ 2, 1: 4, 2. 
Κύξικος: ᾿θπᾶθ οοϊυχηθδο οὗ 

βίαϊαθο οὐ ατίϊῆοῖα δῇ γα- 
ἐὰν 17, ἃ; 181, ὅ; 189. 11; 
918, 4. 

Κυκλάδες νῆσοι ΠἸ, ὃ. 88, 1. 
Κύπρος ῥήτωρ τις πΒἰδῥαδτΙα 

5. Ηρίθπὰθ ροῃϊῦ 27, 8 
-- 202, 10). 

-- ἡ νῆσος 189, 14: 288, 18. 
Κύρβος ὑπυϑ᾽ ΘΧ βορύθιῃ ρ}1]ο- 

ΒΟΡΒΐ8 οὑτὰ Τ᾽ ὨΘΟαΟΒ]0 1]. 60]- 
Ἰοαπθαύθυβ 61, 18: 68, 1 
(Ξ- 198, 8. 10). 

Κυριακὸς πατριάρχης (δ9ὅ--- 
606) σύντεχνος Μαυρικίου 
βασιλέως 260, 8. 

Κῦρος πατρίκιος καὶ ἕπαρχος 
ΤᾺ ΘΟΔΟΒΙΣ 11. (408---480) 86- 
ἰαΐθ στϑρϑιὰ 1 Ἰη7]8 866 ]1Ε- 
οδηα!δ δαϊαναῦ; ροϑίθδτηθδίχο- 
ῬοΙΣΐῶ ΒΙΆγσδθ 262, 12. 

--- αἱρετικός 212, 12. 
Κύτλος (ποταμὸς ὁ Κύτλου) 

41 6. 

Κωδισαῖος ΘΟΡΈΟΙΏΘΙΗ ἱΠΏΡΘΙΒ- 
ὕοΥ]Β ΖΘΏΟΙΙ8 288, 12. 

Κωνσταντία υὐὸβ ἃ Οομπβίδη- 
ἄπο Μᾶρτο οοπαϊέδ 149, 10. 

Κωνσταντίνα Ἀ]18 ΤΊ ΘΙΙΣ, ὌΧΟΥ 
Μδυσιοῖ 284, 117: οὗ. 166, 4: 
190, 21; 267, 14: 214, 8. 

Κωνσταντῖνος ὁ μέγας (808 
--8817) ῥῬϑββίσα : ἰοῦσα θϑὺ 
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᾿ΒΙΒΡΌ]ΟΒ Ιοοοῦ δέΐϊοσσθ; οἷ 
ἸΤΩΘΓΤΊΤΩΙΒ 1, 1--11., 16, 10. 

4918, 10; δά, .19---ὅ9, 18; 
.181, 18--140.. 18; 141, 1ὅ-- 
80, 4: 216, 7 ---- 219, 7. -- 
ἘΠῸ8 βἰαΐπδθ οὖ ἱσηϑρίηθβ 
(οὗ. ᾿Ελένη): ἴπ ΘΟ] υχαμϑ ροΥ- 
ῬἈγυτούϊο ΕΟΥΪ ν. 8. νυν. Φόρος: 

Ὁ Δ ΒΙΆΥΤΏΙΟ 28, 1δὅ (τ 200, δ): 
ἴπ ἘΧΔΟΣΟΩΙΟ 181, ὃ. δᾶ 
5. Βορμίδια 36, 18 (-- 202, 

6.8), ἰΐογα ἴπ ΕΌΤΟ 81, 6 
(ΞΞ. 160... 19): ἴῃ ΤΥΡΌΏΔ]} 

..89, ὅ (ΞΞ- 188, 8); ἴῃ ΜΙΗη1Ὸ 
.. 49, 18; Ῥοβίθᾶ ἴῃ ϑθηδία 
᾿ὅθ, 19: ἴῃ ὙἹΙρ]οπ 18 ὅδ, 
.16; ἴῃ Ῥαϊδίϊο δ2,. 2 (-Ξ-Ξ 168, 

: 9): 15 Τϑῦγο ὅδ, ὃ; ἴῃ 
. ΡΠ ΔάΘΙΡΏΙΟο ὅϑ, 14: 
: Αὐυρσαβῦθο 6, 11. 

Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου υἱοί: 
βίαθαδο ἰη ἴοστο 81, 6 (ΞΞ 306, 

. 117): ἴὰ ῬΕΣ] ΔΑ ΘΙ ῖο ὅδ, 1 
“ {ΞΞ 118, 16); 66, 1 (ΞΞ- 111. 

4); ἴῃ ᾿Αὐραβέοθο θὅ, 12; ἴῃ 
᾿ Ῥδιαῦϊο Τδυτσὶ δῶ, 8 (ΞΞ ̓ θὅ, 

10): δὰ ὃ: ΒΟΡΆἰἄτη 26, 18 
᾿(ΞΞ 902, 4). 
Κωνσταντῖνος « υἱὸς τοῦ μεγάλου 

, Κωνσταντίνου ἃ ρδίχα. οοοὶ- 
᾿ ΒᾺΒ 6886 αϊοιϊαχ 28, 17 
᾿ς (ΞΞ 900, 1 8α4ᾳ., Ὁ] αὐ αϊξατ 
᾿ΘΌΓΩ Κρίσκεντα ΠΟΙΩΙΠ 811): 

᾿ΠΘ᾽.Β βίδίας 1 ΒΙΩΥΤΏΪΟ 34, 
δ᾽ (ΞΞ 200, 16); δὰ Κ΄. 8ο- 
, ΦΒίδχη (Ὁ) 26, 18, (ΞΞ- 202, 8, 
Ὁ, αὐαϊθαΣ τοῦ μεγάλου) 

θαῦο γϑῆθηθ 'ἴθ Οὐμαγ]1Ὸ 
ἸαὈϊύαν 386, 8. 

-- ὁ Κοπρώνυμος γ60] Καβαλ- 
λῖνος (141---Ἴ18): ὁ μισόϑεος 
211, ὃ, θεήλατος 240, 18. 
ΕἸῸΒ ῬΘΙΙΟχ Αραῦδθ 540, 6: 

. ἸΤΑΒΡΊΠΘΒ οὕ ΤΠΟΠΒΟΠΟΒ ΟΟτ- 
, Ὀαχιὺ 240, 14. 16: τὸ Μυρ- 

ἔλαιον ἀϊοϊύ Ψαρέλαιον ταοι- 
ΒΟΒΟΒ 1ηΒ0] 88 268, 2: Ι261- 
οδίπηηθη Ὀουση ὑγϑηβίοσῦ [ἢ 
Ταυχυτα 264, 4, 600]. 5. Εὰ- 
ῬΒθιηῖδθ διταδιηθηΐυτη ἴδοιῦ 
2117, 8, 5. Απάσϑϑϑ 600]. ἴῃ 
Βογύαχη τουναὺ 2ὅ8, 10: 6ὁΧ 

᾿ 600], ῬΙΟΌΙ ἔϑοϊὺ ἐργοστάσιον 
1418 2. ἘΠῚ86Ὸ ϑδοίαΐϊα ἀπ 

᾿ Αὐδναβάαβ 289, 6. ----201.1ὅ. 
-- ὁ τυφλὸς ὁ υἱὸς Εἰρήνης 

. (180 ---- 197): ο΄ὰ8 Ββίδύπα 1Π 
ἘΕχΧδοϊοϊο 182. 1: οὕτὰ 
ταϑύτϑ θχβέγαϊ ὁ 800]. 3. Α18- 
Β[8.811 219, 2, τὴν Πηγὴν το- 
βυιϊναϊῦ 260, 6, ρα]αύα Ε]οδυ- 
ὑπο 269, 14: οἷὰβ πήδημα 
ῬΥῸΟΡΘ “αματρὺ ρα]αύϊυτα 
269, 4: τηδίτ!β βίϑίυσθγα 6υ]- 
αἷἱῦ ἴῃ ΒΙρροάτοσωο 278, 16. 

-- ὁ Πορφυρογέννητος (912-- 
εΕ 969) ὁ υἱὸς Μέοντος οτὶρὶὺ 
Κι ΤΆΘΟΡΒδΔμΟ 282, 2: 618 

. ϑιδίαϊο τομδϑύ. [.3018 σΟ0Π6]1- 
ὕᾳγ 2389, 6, ἔα ΤἬΘΟΡὮΙ 8 
αὐάδτῃ ΡὨΣ]ΟΒΟΡρυΒ 268, ὅ 

- δ᾽ Δοῦκας (1069---1061) Τ2γ- 
σδμἸΒύθυ τα ταϑὶυβ ἔδοϊ 296, 
8 (Ὁ. 

(288, ὅ ἔαϊθα Ἰοούϊο οοα. Α, 
. ῬτῸ Κωνσταντίου). Οὗ Κων" 
σταντίνου υἱοί. 

- ὁ Πωγωνᾶτος (6θ8---688) υἱὸς 
-Ἡρακλείου 28ῦ, 18, υἱὸς Κώ»ν- 
'σταντος θῦ, 8, δ πατὴρ ᾿Ἴου- 
ιστινιανοῦ τοῦ ῥινοτμήτου, 

--- στρατηγὸς [ΙαΒὑϊπδη1 (ν.] 
᾿Ιωάννης) 16, 11. 

Κωνστάντιος πατὴρ Κωνσταν- 
τίνου τοῦ μὲγ. (1 806) 1, 6. 

Κωνστάντιος υἱὸς Κωνσταντίνου 
τοῦ μεγάλου (8 --- 861). 8. 
Τολθοτοα Ὅς ττοδκοξ τ χθν- 

ἌΝ 
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Βοὶ ᾿Ἰαροὺ 285,6 αα.(Ε), νᾶγῖδ 
1ῃ ἔοχο ἀσέοαϊῦ 161, 24 (6), 
το] αυἱδ ϑαποίοσυτχη ᾿τιβ. Αρο- 
βύ0118. ἀδρομιὺ 288, ὅ. Εἷο 
τορσιϑηΐθ βίαΐαδθθ ῬΘυΒΘῚ οὐ 
ΔΑπατοϊηρᾶδο δανθαμπίυν 72, 

.. 14 (:-Ξ 196, 10); οὗ 111, 6; 
δάῃ. δὰ 19, θ: 17, 11: 282, 
2 (8), οὗ ΒΌΡΣΒ, 8. ν. Κων. 
σταντίνου υἱοί. --- Ἐλὰ8 5808- 
ἴπδο δὰ ὃ. δορβίδια 26, 18 
(ΞΞΞ- 202, 4), 'ἰπ δοηδία δ0, 1; 
1π Αὐρπβίθο θῦὅ, 18. 

Κώνστας υἱὸς τοῦ μὲεγ. Κων- 
σταντίνου οὐτα ἔγαίγ 8 60π- 
νϑηϊὺ 1117. 6. Βὴυβ βἰδύαδο 
δὰ δ. ϑορμίδιη 26, 18 
---- 202, 4) ἴῃ ϑὅϑοηδία δ0, 1, 
ἢ} Αὐυρυδῖθο 6ὅ, 12. Οΐ 
οὐΐϊαη 5. ν. Κωνσταντίνου 
υἱοί. Ἰάθτα (Ὁ) 48, 14. 

-- (642---668) 0 0. Ἡράκλειος 
. Κώνγνοστας. 

“αγγοβαρδία (ν. 1. λογγυβαρ- 
δία) 169, 1 (0). 

Μαμία 119, ὅ. 
“Μαῦσος πατρίκιος καὶ πραι- 

πόσιτος 110, 4. 
“Μεόντιος βασιλεύς (69 --- 698) 

ἃ ΤΊΡΘΙΙΟ ΑΡΒΙΧΔΙΟ ΠΑΙΙ 8 
ἰσυποδίοσ 280, 8 (ν.]. Μέων 
οὐ ̓ Ιουστινιανός)), Τυβίλπ᾽ ΤΩ 
ταϊμοἰτηούατα ΘΧΡΟ ἢ ὺ 244, 
6 (Εἰ; “έοντος τ6]}.). 

Λέσβος 311, 1 (Β). 
“Μέων στρατηγὸς τῶν Βυξαντίων 

11. ΘΒαα.; 12, 4. 
Λέων βασιλεύς (481-414): α]- 
ΟΣ ὁ μέγας 20, 18; δὅ2͵ 
19 ϑὔο., ὁ εὐσεβής 20, 18. ὁ 
σαρὰτοῖς πολλοῖς Μακελάριος 
λεγόμενος θὅ, ὅ: Λέων Μα- 
κέλλης οὗ Λέων ὁ Μακέλλης 
Θέ “Ζεωμακέλλης 886060 πυῃ- 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

ουρδίασ ἴῃ Καὶ οοὐϊοῖρυβ νὰ- 
ἰδ θυ; Δέῳων ὁ μακέλης 
ὃς ἑρμηνεύεται σφαγεύς 260, 
1 (Β.. --- τπιοθηϊα οοοἰά θη" 
ἰαπὰ γοβύαϊύ 20, 18 (ΞΞ- 308, 
192); βύχαιὖ Σορὸν ἐν Βλαχέρ- 
γναις 242. 6, ΣΙ ΔΟΘ Στὰ 
260, 16,. 35. Μεαχιδηΐθιῃ 366, 
ὥ, τὰ Μαλελίας 368, 1 (), 
διομιδίσαίθραμι τὰ ἀββακερᾶ 
270, 4. --- Αταδθυγυχα ἐπὖθοσ- 
Βοὶῦὺ 29, 6 (-- 304, ὅ Βαα.), 
Αβρϑσγοια 288, 12. 5886Ρ6 οοΣ- 
8}1ὺ ΕἸ ΘΙΊΔγη. ΒΟΤΟΥΘΙΩ 
1671, 8 8αα., Θὰ ϑβαϊαδ. ὁ 
μικρὸς Στρατήγιος 184. .9, 
Πιττάκης θῦ, ὅ: 167, 1. 

᾿ἘΠῸΒ δοίαϊθ ἔπθσυαπὺ Π᾿τΒ 
τηδρίθίου 227, 10, ΑΒρϑσγ οὐ 
Αταδουγίυβ 78, ὅ (-Ξ- 188, 
14). ΗΠ ΆΓΙοη ρϑύχϊοῖαβ 284, 
9, δύυαϊυβ γμαΐσιοιυβ 247, 
4, δθλορ ρϑύσιοιαβ 364, 
1ὅ; οἷυθ οομϑα] ΤΑρσγτῖαβ 
(θουο 8) θ4, 11: τόμοι Μέ- 
οντος τοῦ μεγάλου 64, 10. Εΐὰ8 
ὍΧΟΙ ΘΙΠδ: Υ. 8.ν. Βερίνη. 

“Μέων (111---141) οοβτιοτηϊπιδίϑ 
Κόνων 20, 1: 67, 9 (ΞΞ 188, 
4), Ἴσαυρος 80, 1: 198, 10: 
ὁ Συρογενής 226, 18: 946, 
8 (Β); 2681, 1: 568, 11: 
2716, 18. --- ΕΒ Π]1ὰ8 Οοῃ- 
βίδη πὰ δ 81} 1π0ῈῸ8 2319, 1: 
226, 18; 276, 14, Θἰὰ8 ὌΧΟΣ 
Αμηδ 361, 11. δίχσαϊῦ Νοο- 
τα 67, 9 (-- 188, 4). 
βέαξπδτα ΟἸσΙβὲὶ οχ ΟΒδ]66 
τοιηουοὺ 219, 16. Το 8ΟΠῸΒ 
οογυχὶῦ 998, 14 8αα.,) 60 
τοπϑηῦθ ὑθιρίασα 5. ΜΟΟοΙΣ 
ΘοΥγαϊῦ 20, 1; τυ]ύδ χηϊχῶ- 
Ὀ1ΠΔ ἀοΙοαύοσ 198, 10, ΗἨδῤ- 
ἸΠοάοταβ αὐἱάδα 38, 10, 
Νιορίδβ τηϑρίθίοῦ 2716, 18; 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Ιοβορθυβ οὐ Τθοάοσυβ β'ἰυ- 
 αἰΐοβ οὕσὰ ἔυσ᾽υπὺ 246, 8 
- (8). 
- ὁ ᾿Δρμένιος (818----820) 346, 

10. 
-- υἱὸς Βασιλείου (886---911): 

ὁ φιλόσοφος 280, 18 (ΗΒ): 
Ο 488, 11 (6), ὁ σοφός 289, 

1ὅ ᾽Θ. οἷὰβ Ὅχοῦ ΤΉΘο- 
. ῬὍῬΏ8Π0Ο 281, ὅ (Ε), οἱτπβ Π]1Ὸ8 

. Οομδύεπὑϊη ῬΟΥΡΕΥτορθμῖ- 
: ὅτ. 2389, ὅ, οὕτῃ ΖοΘ δάμ]ύο- 
πίστη οοχατη ἐξ 289 .16 (8), οἱ 
Βοιαδῆυβ αὐἱάδτχη Ἰηβοχίρεϊ- 

. ὉΠΘΙῺ Ἰδύδχα ὑθ}0}} 5. ΤΏΘο- 
ἀΟΥ ὅρβοσ. οσροῃιὺ 22ὅ, 30, 
φομαϊῦὺ 5. δζασαχη 2388, 16. 
Οτμποθθ δἥαποϊοβ 281, 4, τϑ- 

. Βέϊνα!ῦ τὰ Ἄμαντίου 349, 10, 
: Θ᾽.5 δοίδϊ δύγδηυβ. ΤΖαὺ- 
᾿Π ἔχβ8 289, 1. 
--- πρωοασηκρήτης οοπαϊὺ τὰ 

ι Μαλελίας 268, 1. 
- ὁ φιλόσοφος δοίαὐθ ἰχαρογδ- 

ἰοσὶβ Οοπβίδηίηλ (Μδρη}) 
.368, 4 (ΛΟ. 

“- πάπας Ῥώμης 211. 19. 
“Δικίνιος Αὔγουστος (Ψ 824): 

θΐαβ βίαϊαθ δὰ 3. Θορῃΐδια 
260, 1ὅ (ΞΞ 202, 6) ἴπ Αυρτ- 
βέθ0 θὅ, 18: ἴάθπι (Ὁ) ᾿ἰσββὰ 

᾿ Οοπβέαπ ηϊ, Μαρηὶ Χρυσο- 
᾿ ῥόην Θχβίχυϊλύὺ 68, 1. 
«Αίμναι ορρίάυμα Οδρρϑάοοαῖβο, 

ἴῃ απὸ Β8Β1118008 [8166 1ηὐθγ- 
ΒΟΥ 222. 11. 

“Διμός: Βἰαίια ΕἌΣΩ1Β ἰῃ ΒῖρΡΡρο- 
ἄτοσηο 196, 18. 

Ααίψ πατρίκιος καὶ δρουγγάριος 
τῶν πλωΐμων δοίαϊο ΠοτηΔῊ 
ΠΘΟΔΡΘΩΣ οὖ Οοπρίδῃ πη 
ῬοΙΡΆ. 389, 1. 

“Δογγῖνος ὁ μάγιστρος ἀδελφὸς 
Ζήνωνος βασιλέως 221. 18. 

““0χος ο60 δοιταρίο ΑἹ .. Ὁ 
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(ΞΞ 119, 1δ);: ΛΔ. ὁ ποταμός 
Βυϊὺ ΒὰὉ 660]. 5. Αροβύοϊοσυσα 
981, 2. 

Μαγδαλᾶς δήμαρχος τῶν Βενέ- 
των 182, 12. 

Μαία ταδῖοσ Μρσουσὶὶ 1δὅ, 6. 
Μακάριος ὃ νομοϑέτης ᾿άντι- 

οχείας 212, 11. 
Μακεδόνες 11. . 12, 1; 186, 

1: 188, 1; 99, 19, 
Μακεδόνιος, ὁ αἱρετικός: ΘΒ 

βίαϊυδ 1 ἔοτο 44, ὁ (---118, 
11); οὗ, 910, 17. 

:-Μαμαίνη: οἷα ἀοχηὰβ Τηθιηο- 
ταῖασ 148, 8. 

Μαμιανός . 1. Δαμιανόρ) πα- 
τρίκιος Σελευκίας 81, 8. 

Μαναΐμ, (οοά. μαναναῇ) στρα- 
ει τηγός νἱποιῖὺ δογύμαϑ βίδϊυδ- 

αὰθὸ Βοποχϑία ἴῃ ΗΟΥΤΘΟ 
δ7, 8 (ΞΞ 305, 16). 

Μανασσῆς πατρίκιος καὶ πραι- 
πόσιτος Ταῦ Π. δοίαὐο 107, 
11 σ.]ἢ . Ναρσῆς). 

Μανουὴλ, Σαβὲλ καὶ ᾿Ισμαὴλ 
τηδτΐγυοβ 8 []18π0 οσοϊάπῃ- 
ἔὰν 142, ὅ: οἵ. ἱπᾶ, ἴον. 

Μαξέντιος ὁ 'μοιχός" 618 βύδ- 
ἴδ ἃ χοηἑ! ρα ϑαοχαίδ 48, 
18; οὕτα Οοπβίδηδμο τορπαῦ 
148, 8. 

Μαξιμιανός (ἱποογύατη αὐγυχα 
Βογου 5 δὴ Ο8] θυ 8) οοη- 
ατὖὸ Ογμορίασα 86, ὃ (Μαξι- 
μῖνος 1608, 6): βΒδοα ἴϑοϊδ 
Ισομ 712, 12. Εἶπ βἰαΐαδ 
ἢπ ΟἼ6]66 10, 4 (ΞΕ 166, 2, 

. ὍὯΌῚ οοαά. Μαξιμίνου). 
- ((ο. ἹΕἘρκούλιος), ρΡαΐον Μδ- 
χα ἀπϑ οὕχα ΟοπδύδηπῸ 

. τορπιδῦ 148, 8. Οἕ 5. ν. ἱΕ9- 
κούλιος. 

- ᾿Ἀϑυναῖος ἀστοονάνος ἴα 
(ψαξιυρῖνος Ὁ). 
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Μαξιμῖνος στρατηγὸς Κων- 
σταντίνου ὅδ, 11. 14. 

- ὁ κτίσας τὸ Κυνήγιον 168, 
θ, οὗ. Μαξιμιανός. 

-- βίαίϊαια8ι ἴθ Ομδαϊοθ 166, 23, 
οὗ. Μαξιμιανός. 

Μαρία ἡ ϑεοτόκος ν.8. Υ. Θεο- 
τόκος. 

--- ἡ μυροφόρος: οἷ τϑαυΐδθ 
288, 20. 

Μαρκία χήρα Τυαβύϊϑη1 δϑύδίθ 
160, 11. 145αα., ῬΒΟσΒΘ 86- 
ἰαίΘ 218, 10 (Μαυρικία 
ΗΟ). 

Μαρκιανὸς βασιλεύς (480---4δ7) 
ὁ ὅσιος: 197, θΘ; ΑπὐΠΘΙ τα 
ΘΘΠΘΙΌΤΙΩ οοτοπδῦ οὐ ᾿Ό ΡΟ Γδ- 
οχοια Ποχώϑχα χαχύυὐ 261, ὅ: 
βὑδύυδτη Μομδηα 1] ναΐλβ Θ0Ὲ- 
Βεαὺ 29, 4 (Ξ- 204, 2), Βύδ- 
ἴπδ8 ΟΘΧ ἈΙΧΘΔΟΊΟΠΙΟ ἴῃ ὃ. Μ8- 
τηδϑηΐθχη ὑγαηβίοσχὺύ 82, 17, οχ- 
βύσυϊὐ 666]. 5. Απδδύδβιδο κο- 
ταϑῆϑο 388, 10, ΄. Ισϑῆθῃ τὸ 
Πέραμα 384. ὅ, ΘΟ τγβοίτ:- 
οἸσπατα 266, 10, τλοῃ. Μυτο- 
οοσδίατ 276,7 (} Η Β), 5. Ζοδαῃ, 
ὉὈῚ ΒΟρΟΙδαγ 21, 1. --- 8 
ΘΟΌΙΩ ῬΟ]ΟΘἜΏΘΥΙδ ὈΧΟΙΘ οΧ- 
βύσυϊῦ γηροκομεῖον τὰ Πρά- 
σινα 389, ὅ, ὥ. Ιοϑαίδηη οὗ 
ΤἸιϑυχοαύαη 241. 19, Β]8- 
ΟΠΘΥΒΔΓΤΩ 600]. 241, 22, 
σοηδοϊαθῦ δοαϊβοδύομουα 
5. Μοϑιῆδ 216, ὃ. --- λα 
βίδϊυδ 1 ρΡ8]. ΤΥΙΡΆΏΔΙ]1 89, 
δ (Ξ-- 168, 3), οὗ 67, 8: ἴῃ 
ΧΟΙΟΪΟΡΒΟ 67, ὄ (Ξ--Ξ- 101, 7) 
οὐ ὃ: οἷὰβ οὖ Ρυ]οβοσῖδθ 
βύαθυδθο ἴθ ΤὨΘΟΘοβίδηὶ ρου- 
ὑϊοὰ δῶ, 16. 

Μαρκίων ῬΒΔ]ΟΒΟΡΒὰΒ αὐϊᾶάϑηι 
Βοτηδηὰβ 186, 9. 

ΖΦ αρσεζάκηρ Ῥϑένιοἰαβ δυυμοὺυ- 
7μὼ5. 5, ΤΑΘΟΡμδῆυδθ 949, 16. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Μαρτύριος ἐπίσκοπος ἃ 10] 1800 
οοΙυγ ον ὅ8,. 21. 

Μαυρίκιος βασιλεύς (582- -608): 
ῬϑύσϊοιαΒ Βαρὺ εἰς τὰ Μαυ- 
ριανοῦ 288, 6: ῬΒοοδΘ 1πη81- 
ἀϊαίυτγ 169.1 (ΒΩ), ὃ ῬΒοοδ 
οοοΙιαϊΐαν 1917, 6 (6), βἰτα]- 
αὰθ Οἷὰ8 ΟΧΟΥ οὗ ᾿1ΌΘΥῚ ἴῃ 
Ἐπαχ ΟΡ ροσύα 267, 14: 214, 
6. --- Εἴσβ ὑχοὸῦ Οὐοπδβίβδη- 
Ὦπ8. Π]18 ἱτήροσ. ΤΊ ὈΘΥΊ1: ν᾿ 8. 
ν. Κωνσταντίνα, οἷα ἔγαοσ 

. Βοέχαβ τοδριβίον 287, 14. οὲὰβ 
. ΒΟΙῸΣ 214. 8, οἷὰ8 σύντεκνος 
Ογτίδουβ' ραὐγίδγομα 200, 8, 
δὲ παρακοιμώμενος δίορΒεα- 
πὺ8 239, 1. --- Ποϊ]οὺ β.8- 
ἴμδ8 ἴῃ Εχϑοίοηΐϊο 181, 4, 
᾿Ἰτηδρίποα Εοχίσμϑο ὈγχΡ18 
961, 6. ὈΟΥῚΒ βύαϊαδιη ἴῃ 
ΝοοΙο 196, 18. -- Εἰχϑύσυϊὗῦ 
5. αθοσρίυχα 22ὅ, 19, τὰ Κα- 
ροιανοῦ 241͵ 18, ρεα]αύϊαχα ὅο- 
ΡΒιδαστη 25, 16, Βεγϑδηῦβ 
οὐ αυηδίγυ 268, 11: 269, 4, 
δυτηϑιηθηύμχη (ροβύθϑτηοῃϑϑῦ. 
Παντελεήμονος) 2θὅ, 8, Μγυτο- 
οοσδύαστω τοομδϑὺ. 276, ΖΑ ΟΜ), 
τοδί σαι 600]. 5. Ὑμοοάουϊ 
ΠΡΒΟΥΘΟΙΣ 226, 18, οομβοῖδ 
5. Θυαδαγαρ!ηὐα 284. 16. --- 
Εΐὰβ οὗ υχοσβ οὐ ΣΟΥ συσα 
βίαίυαδθ 1π Ομ δ]οθ 166, 4: 
196, 21. --- Απη8]108 θὲὰϑ 
ἸΡΟΣΪ (καϑ΄ ὥραν ἐπὶ 
Μαυρικίου Αὐγούστου) 49,14. 

Μαῦρος ρμαΐίγ!οϊαβ, ὑπ. 6Χ 
ἀυοάθοίῖχα Οοπεέαπύϊηὶ Μεροὶ 
146. 12; 148, ὅ. 

Μαυρουσία 169, 22. 
Μεγαρεῖς ὃ, 4; 9, 11. : 
Μεγεϑία δέσποινα ΤΊ ΘΙ ΤΏτα- 

618 (6ὅ78---ὅ82) δοίαϊο 287, 4. 
Μεκᾶς αὐἰάδηῃ 47. 1. 
Μελίας Θρακῶν βασυκεὺς δΛ᾿. 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Μένανδρος γνεαΐθβ Οτθύθῃβίβ: 
Θἷὰβ βίαύμπ ἴθ Ασἰούυσιδηο 
99, 1 (-- 908, 16). 

“Μεσοποταμία 161, 4. 
“ΜΜηδικὸν πῦρ αὺὸ Ὀδὶπθδ 880- 

οοπαππύαχ Οδιηϊηϊω: 186, 21. 
Μήδων τὸ ἐλεγεῖον 60, ὅ; 

-- νίκη ᾿Ιουστινιανοῦ 60, 18. 
᾿Μητροφάνης πατριάρχης (81 

--8921) 26, 10. 18 (--- 907, 
16). ΟΥ̓ 1πὰ. ἴορ. 

“Μιχαὴλ πρωτοβεστιάριος Οοπ- 
δύδ 11 Μαρη δοίδϊο 144,1. 

- ὁ Ῥαγγαβὲ (ν. 1. δαγκαβᾶς, 
φαγαβέ οἴς.) (811---818): ὁ 
(ἀπο)γκουροπαλάτης 268, 6: 
2θὅ. 1: Ἰροΐοῦ ἤαϊῦ ἴῃ Β]8- 
ΟἸΘΥΗΣΒ 268, 6, ὑχυποδύ βύδ- 
ἤπδιη Εοτγίαμδο 20ῦ, 7: Θὲ.8Β 
ὌὍΧΟΙ Ρτοσορὶδ 264, 19. 

--- ὁ Τραυλὸς (820 --- 829) ὁ 
᾿Δμορραῖος οοπαϊὺ τηοπδβίθ- 
τίη ΟἸΟΘΟΙΟΌΙΣ 2171, 8: οἵ. 
ΟἹ], 2 (7). 

- υἱὸς Θεοφίλου (842---867): 
ΘὰΒ τηϑίοῦ ΤἸμοοάοτα 29, 
14. οἷὰβ δνυπμοῦϊὰθ Βαγάδ8 
Οδοβδῦ 184, 6. 296, 9, τηᾶ- 
ὕσχϑια οὺ ΒΟΌσΘϑ, ἴῃ δὶβ Εὰὺ- 
ῬὈΧΟΒΥΠΘΙΩ ἱπ Ἰηομϑύθσ ΤᾺ 
τοϊοραὺ 248, 16, Ὡθοδίαγ ἃ 
Βαβ1}1ὸ (228, 4: 218, 1 οἷς.) 
ἴῃ 5. Ματιηδηΐο (966, 6: 29, 
9) ῬΟΣΥ ΤΌΧΑΥδα ρδύγϊοἰυχα 
200, 2. --- Οοπάϊὺ τοὺς Ὁδη- 
γούς 228, 8, τὸ Καραβίτξιν 
228, “, βἰδρυϊαση Τχγοϑδῃ!- 
δου! 228, ὅ. --- ΕἸ τορηϑηῦθ 
ζαϊὺ Μεγ ηδοθ8 ραύσ οἱ 8949, 
11. Ῥδιϊδηθβ παρακοιμώ- 
μενος 266, 13, Ιοα818 ροθύγὶδ 
ΤΠ, 2. (ν. δάῃ.). 

«Μόδεστος Ῥαίτϊοϊαδ, ἀπῦ8 ΟΧ 
ἀποάθοΐτα Οοπδύαμὑπὶ Μαρπὶ 
146, 18; 148, 9. 
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ἹΜόδεστος ῬὈαίγϊαγομα ΟΡρο]ἱβ 
ΒΠΘΙΒΟΙΣ δοίανο 199, 21. 

ΜΜουσελέ οἵ. ἱπά. ἴορ. 
Μυγιάρης οορποτηθη ΤὨΘΟΔοΣΙ 
ΘΡδσο ἱπρογδύουβ ΤὨΘο- 
ῬἈΠῚ (829---849) 224, 11. 

Μυροφόροι γυναῖκες: ΘΔΙΌΙΩ 
ΤΟ] ]αυΐϊδθ ἴῃ ἣὅ. ἰδοοόροὸ 368, 
11. Οὗ δέδια Μαρία μυρο- 
φόρος. 

ἹΜωκησός ορρίάυτα 189, 12. 

Νάρκισσος πραιπόσιτος ΤΈΘο- 
ἋΟΒ811 Π. δοίαὐθ 68, 1 8βαᾳ. 

Ναρσῆς πατρίκιος καὶ πραι- 
πόσιτος Τυβύϊη]1 ΠΠ.: εὐνοῦχος 
249, 2: ΤΙΤΩΟΤἃ ΒΓΟΘΟΠΠΘΒΟ 
αἴοτὺ δὰ βοϊϑδιὰ ὃ. Βορὶδθ 
ἰοσθπάδιη 107, 1ὅ (Κ), ἃ 
᾿αϑύϊπο ροχύυτα ϑορἸϑῆυτση 
οομδβίσαθσθ ἱἰπρθοίασ 1ριαθθ 
βίδίαδ Βοποζαύυσ 380, , 60Ὲ- 
αἀτὺ γηροκομεῖον, ξενῶνα, ἐκ- 
κλησίαν ῬΥορθ ἀογαυσα Ββαϑηὶ 
249,1, Κ΄. Ρσοῦαπι, ΤΑΣδοθ τη, 
Απαχομλοῦχῃ 349, 6. --- ΕἸῸΒ 
ἔταθοσ πουλΐῃθ πὸρ ϑδααϊΐο 
ΤΙ γί 204, 1. -- ὀ ΟΥ 
948, 1ὅ (Β). 

Νεβρώδ --- ΝΊχητοα : ο᾽8 8βύ8- 
ὕυϑ Οὑτ ΙΘΡΟΙΘ οὐ οἂπθ ἴῃ 
ἘΧΘΟΊΟΙΙΟ 82. 1ὅ. 

Νεκτάριος πατριάρχης (881 --- 
807) 210, 16; τοϑιαθῦ ἷπ 
Κ΄. Ισϑὴθ δηῤιαὰδ 75, 2: ΟὝΤΩ 
ΤὨΘΟάΟΒΙΟ τϑοὶριὺ το] αυ]88 
δ. Ἰοϑηπὶβ Ῥσοάσοχαιὶ 260, 19. 

Νερούας ὑπὰβ 6Χ Βορύθχῃ Ῥ}11ο- 
ΒΟΡ 8 ΤὨΘοάοΒΙ: Π. 61, 17; 
62, 8: (-Ξ 198, 8. 7). 

Νεστόριος αἱρετικός 211, 12. 
Νηπίων τῶν ἁγίων το]Ἰαυΐδθ 

1Ϊῃ ὅ. Ιϑοοῦ] 660]. 268, 12. 
Νίγρος (Νίγερ ἰπάροιὶ. Ὁ, 

Νίγερος δὴ ττοχθοβ Ὅξο- 
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. χη ὥρυθυὶ δοίαϊθ 1, 8: 
18, 8 Βαα. 

Νικαία Βιϑυνῶν 189, 16: 
210, 8. 

Νικάνωρ, ϑοιθαοὶ οορποχηθα 
161, 9. 

Ν ἱκήτας μάρτυς: Θ᾽ το] 186 
ἴῃ 5. Βοιαδηο 346, 6 (1 ) 86}. 

- δομέστικος ἱποοσία διοίαϊθ 
248, 1 (ΒΕ, τ6}]}]. οοἀα. Νικό- 
λαος). 

- εὐνοῦχος καὶ ἐπὶ τῆς τραπέ- 
ἕης δοίαϊθ ΤὨΘΟΡὮΣΙ: (829-- 
842) ὁὀοπαϊύ ῬὈαϊπθυσα 269, 
19. 

- μάγιστρος ΘΟΒπΟΙηΐη6 ὁ 
Ξυλινίτης δϑίδἑθ μθοιἱβιβδυσι 
(7111---141) οτἱριὺ τὰ ΞἘυλι- 
γνίτου 310, 18. 

Νικηφόρος ὁ Φωκᾶς (96θ8----969) 
140. 11. 

-- πραιϊπόσιτος τοῦ βασιλέως 
Θεοφίλου (829 --- 842) 228, 
10 58Βαα. 

-- ὃ Σελευκηνός (ν. 861..) 
Ραῦθσ Ῥσγοοορῖδαο Αυρπυδύδθ 
ΜΊΟΒ86118 ΒΒδηραΡο (811--- 
818) 2θῦ, 1. 

Νικόλαος δομέστικος τῆς ᾿ἄνα- 
τολῆς (Νικήτας ΗΣ 348, 1. 

Νικολία ΟΡΡῬΙἄστα 189, 16 ω, 
νικαίας τ0}}) 

Νικομηδέων ἡ μητρόπολις ὅ8, 
6: Νικομήδεια 69, 28 (Ξ 189, 
8 ν. 

Νικόπολις 192. 10. 
Νινευή 161, 1. 
Νῖσος ΘΙΟΒ Μορδγθμβίσῃ 8,4. 
Νουξάμητος, ὕπαρχος ὁ ἀπὸ 

Περσῶν 41, 18. 
Νυουμεριανὸς Καῖσαρ, 88, 8 

(-Ξ- 162, 4) 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Ἐενοφῶν Βατίοσ αὐἱϊάδτγῃ [αϑὑΪ- 
πἰδηὶ δϑίαϊθ 80, 8. 

ἘΞυλινίτης οοσποαθη Νοθίδο 
916, 138. 

Ὀδρύσης ϑουυασατα ΤΟΣ 8, 4. 
Ὀδυσσεύς: ϑἰαῖιμα ἴῃ Ηΐρρο- 

ἄτογαο 190, 1ὅ. 
Οἰκονόμιος: τὸ μέγα λουτρὸν 

τοῦ Οἰκονομίου 148, θ. ν. ἱπᾶ. 
ἴορ.- 

Ὀκταούιος --- Οοἰανιδηυβ 192,1. 
Ὀλβιανὸς ἔπαρχος Οοπβέδπεϊηὶ 

Μ. δοίαὐθ (9) δ6, 8. 
Ὀλύβριος ὁ πραιπόσιτος Βοοῖυβ 
Οοπδύδη πη: Μαρηὶ 148, 20, 
ταῦσὶ βίον ΠΟΤ ΘΠ 8 606]. Εὰ- 
Ὠρτηϊδο οχβίσαιῦ 288, 8. 

τὰ Ὀλύμπια θ2,1. 7 (ΞΞ 198, θ). 
Ὁνωρήσιος ἔπαρχος Οοπβέδα- 
ὅπ Μαρη δούαϊο 144. 2. 

Ὁνώριος βασιλεύς 61, 1: οἷα 
βία 1} Αὐρτιβέθο 6, 16, 
ἴηὴ Ταῦτο 1170, ὅ. 

Οὐαλεντινιανὸς βασιλεύς: ὑγθβ 
Ὠυ18 ΠΟΙΏΪΏ1Β ΠΡΟΙδίοσθΒ 
(864---8716. 888---892, 428ὅ--- 
460) ΤΆΤΟ ἀϊθύϊπραυσπέαΣ 1): 
ὁ κτίτωρ τοῦ ἀγωγοῦ (1., οἔ. 
ΤΏΘΟΡΒδη. Ρ. 440, 11 ἀθ 
ΒοοΙ) οἰσβαὰθ Β]1ὼ Ια] δπα 
281,6: Ιάϑιῃ ζοσύδββθ Μοαΐστῃ 
Θοχβύσχυϊῦ 21, 14 (--- 202, 21), 
119, 4, Ββύδϊυαδιη ΒΟΥ] 1Β 
πυαὶ οὖ ρϑὶθαῦ ἴῃ ὈΣΡΡΟαΥ. 
Ῥομϊύ 64, ὅ; 60 τορηδηῦθ 
ἀουτηδηυβ ρα ουβ αἀὺχ 1ὰ 
Ῥρ]οΡομμθβύση χηϊ αν 2ὅ9, 
11. --- γαϊοπύϊπίδπο (11. 
τοπδΐθ Αθύλαϑ οἰβύθσῃϑιῃ 

εἰ ροπαϊῦ 718,1 (οὐάλεντος οοα.) 
- βέαίαδθ ΥΔ]. 1. δαὺ 11. 

1) 1ὰ Ῥασαϑίδβθοι 1106110 ἄποραβ Ἰοοἷβ οορποσαθῃ ὁ νεώτερος 
ΖΡΘΙ 15, ΓΘ] 18. 8181] «ἀάϊίαν. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

δα 5. βορβίδσῃ 26, 1 (--- 202, 
θ), ἰὰ Ηοστθο βοὰ Μοαϊο 28, 
12 (Ξ- 208, 10), ἴῃ ρουϊραΐο 
ΒΙΡροάγοχταὶ 82, 4 (ΞΞ: 190, ἢ 
οὐ 2017, 9), ἰπ Χογοίορθο 67, 
4 (Ξ-Ξ 161, 7); 67, 8 (βάλεν- 
τος 604.) ---- Υκ). 1Π. κἰαίπα 
ἰῃ οἰβύοσῃ Δ δῦ] 18, 2 (οὐ- 
ἄλεντος οο0α.): τοῦ νεωτέρου 
βίδϊαδ ἴῃ ΠΘομ 1 ρογύλου δά, 
14. ἴῃ Μαδυΐηδοὶϊ τορίομθ 69, 
18. 

Οὐαλεντινιακνὸξς πραιπόσιτος 
Κώνσταντος 48, 14. 

Οὐάλης (8θ4--- 818): ὁ᾿4ρειανός 
24, 1δ: 67, 19; δαυδοαποὔΐμχῃ 
δοαιβοεὺ 617, 19 (-:- 188, 8); 
οἷ. 201, ὁ (οχ 24, 1θ). --- 
Εδ]βΒα Ἰδούϊζο 'π 178, 1 οὐ 3 
οὗ ἱπᾶθ 188, 10.- 

Οὐρβίκιος πραιπόσιτος δαϊαναῦ 
Οοπδίδηπατη Μ.Ἶἢ οσΘομαθμᾶδ 
υὐῦθ 148, 20: 149, 9. 16 
δοαϊποδὺ ὅ. ΤΌ] ]ϑῆαχα 216. ὅ: 
οὗ. 1πᾶ. ἴοΡ. 

--- Βαρβάτος, τϑγχῃ τα} ατΊατη 
ΒΟΣΊΡΟΟΥ τορῃδηύο Απδβύδβιο 
(491---δ18), δοαϊ!ῆοαὺ 5, Μ8- 
τίϑυῃ ὈὐτθῚοΙ 220, 7: ἀθ οἱ 
ἀοταῖρθαβ 11 Θτα. 

Παλατῖνοι ἄρτοι ἃ Οοπδύδην! πο 
Μ. ἀϊβύυθυν, 189, 7. 

Παλλάδιον 8ὰ0 οο]υτπδ ἴοσὶ 
114, 2, οοα. Αὐρ. δὰ 17, 18: 

Παλλάδος δύο ἱδρύματα ἴῃ 86- 
πδίᾳ 18. 1 (ΞΞ 139, 4), εἴδω- 
λον ἀργυροῦν ἴῃ ἴογχο 48, ὅ. 
ΟΕ, ᾿4“ϑηνᾶ. 

Πανεάς ὅ8, 11. 36. 
Πάνορμος αὐυἱάδια ΟἰΥδΘΟοὰΒ 

Ῥαποσζήστη οομαϊῦ 22, 28 
(ΞΞΞ- 199, 4). 

Πάταρα 189, 18 (Β). 
ἡατρέκεος Ζεκτηνός (9). 80, 11. 
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Παυλῖνος μάγιστρος ΤΘΟοΟΒῚΣ 
οὐ Ἐπάαοοῖὶδθ διηϊοῦβ 261, 
1 8αα. 

Παῦλος (10) πατριάρχης Κπόλεως 
(840--.341) 56, 14 (-- 901, 
17). 

-- {77 πατριάρχης Κπόλξδως 
(780---184) 269, 9. 

--- αἱρετικός 212, 18. 
Παφλαγονία οὐ Παφλαγών 180. 

1. 8: 248, 11. 
Πελοπόννησος 39, 12. 
Πέλοψ ὑπὺβ 6Χ βϑρύϑθιῃ Ρ}1]0- 

ΒΟΡὮ18Β ΤΒΘΟαΟΒΙ1 Π. 6], 11; 
68, ὃ (-- 198, 8. 16). 

Περίνϑιοι οἱ Ἡρακλεῶται1δ.11. 
Περίττιος (Περιττίων ὃ) καστρο- 

φύλαξ ΟμΒαϊοθάοπθα ορ- 
Ῥυρτιαὺ 197, 11; 198, 6 (οἴ, 
92, 11. 19). 

᾿Πέρσαι (Περσίς, Περσία οἴο.). 
ἘΟΤΌΙα ΤΟΣ ϑαυθαχιβ 102, 2; 
146,9: ΟἸΒὨοΟΒΧΟΘΒ 28, 7 (Ξ:- 199, 
18). Ουμὰ οἷβ ρυρπαίυγ ἃ 
Τυ]δῦο 144, 4, ἃ Οὐομπβίδη- 
ἄπο Μάαρπο, αὺἱ ἀποαθοίχτα 
Ἠοτίδηοβ 116 ταχὺ 146, 8 
---141 1; ὦ ἤθπομθ 339, 19: 
ἃ ᾿υβυληϊδηο 149, 14: οὗ 159, 
14. 19. ΑὙγΘ]ἸδλῸΒ 86 ῬΘΙΒῚΒ 
Ῥγοαιὺ 176, 18. --- δίαύυδε 
τΤαριαμὺ 28, 1 (Ξ-:- 190, 18), 
Ῥϑδούλξ Ἰοδοὸ δοοϊριυμὺ 61, 9. 
Νουξάμητος ὕπαρχος ὃ ἀπὸ 
Περσῶν 41.1θ: θοχζυτῃ καστρο- 
φύλαξ Περίττιος 197, 11; 
198, 6. --- Περσικαὶ στῆλαι 
96, 9 (ΞΞ 301, 21). 

Περσέως καὶ ᾿ἀνδρομέδας Βὲδ- 
ἴυπδθο Ιοοπμο ϑδανθούδθ 11, 
18 βαα. (ΞΞ 194, 18). 

Περσϑλάβα ορρίάυστα ἃ Οοη- 
βύδῃ ϊηο οοπαϊΐατῃ 149, 14. 

Πέτρα οοολόσσα τυχὸν δας 
λλ. 
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Πέτρος, ταδριδῦθοε οὗ ουτορδϊδίϑ, 
ἵταῦου ἵτρ. Μϑυσίοι (δ82--- 
602) 281, 18. 

- Ῥϑέσι οἱ οοζπι. Βαρσυνιανός 
Ιβυϊδηὶ δοίαίθ .249, 12: 
2θά, 11. ᾽ 

-- αἱρετικός 212, 18. 
Πηγανούσιοι κίονες 92, 18 (ΕΚ) 
- μάρμαρος ὅ1, ὅ. 
“Πικρίδιος κοιτωνίτης ϑοίαϊθ 

᾿τροσϑίγ. ἴσθηδθ (780---802) 
96ὅ, 11. 

Πλάτων ΘΟ Ὠ.Β οὗ οαδϊου- 
Ἰατὶὰβ Β88111801 (47 --- 411) 
δοίαίο 8ὔ, ὃ (--Ξ 162, 17). 

Πλιάβαρος ν. Γλιάβαρος. 
Πλίσκουβα. ορρίἀυτα ἃ Οοη- 

βίδπύηο Μ. οοπαϊΐαχα 149, 
18. 

Πλούμβας φιλόσοφος (Πλουμ- 
βάτος Ὁ) Ιαδύϊη! 11. (ὅθ8----ὅ 18) 
᾿δθϑίαύθ 70, 21. 

Πλούταρχος ἃ Βροσϑῦβ οὐ θρὶ- 
Βί}}15 [αδύϊῃϊϑηὶ 1. 76, 9. 

Πολυδεύκης ΑἸὕοΣ. ῬΙΟΒΟΌΣΟΣΏΤα 
{͵ 4. 

Πολύευκτος: οἷὰβ α165 ἴοβίμβ 
(9. Ιαπυδιὺ 218, 8: οἵ. 1πᾶ. 
ἴΟΡ. 

Πόντιός τις: 6118 κατασκεύασμα 
π Βἱρροάσ. 60, 8. 

Πόντος ὦ, 4: 18, ὯΙ; 101 σκουλ- 
κάτον 49, 9 βᾳ. --- Ποντικὴ 
ϑάλασσα 14, 6. 

Ποσειδῶν 4, 11; ὅ, 18. 10,10 
οὗ. 1πα. ἴοΡ. 

Πουλχερία χοῦ Ματχοϊδηὶ (460 
-- 467), τὸ Επαοχίδο 87, 
11, οἷὰβ βίδϊυαϑ ἴθ ΟἾ 8160 
88, 7 (Ξ-- 166, 1), 8166 81, 
11, δ2, 16: Θ᾽.8 ΤΩΘΙΔΟΙΊΒΙΩ 
ῬὈὶ6 ὁο]1ὺ 160 Μαρπυὺβ ὅ2, 
12 βαα. --- γασιὶδ δθαϊδοῖϊδ 

σαχα ασοιδμο βἰσγαὶϊῦ ν. 8.ν. 
“Μαρκεανός. 

ΙΝΘΕΣΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Πράσινον μέρος: 20, 16 (--- 308, 
14): 817,10; 89, 1. 7, 42, 17; 
46, 12: 69, 1: 10, 20: 182, 
18. 1δ; 2389, 4 οὐο. ΟἿ ἱπά. 
ἴον. 

Πρίαπον απδίοχα αεύϊβοθθ δη- 
χοχιηὖὺ 166, 9. 

Προόβος ραὐχίοίαθ, ὉΩῸΒ ΟΧ ἀυο- 
ἀϑοῖτῃ Οοπβύδη πὶ οοταλο 08 
1460, 11: 148, 1. 8: 249, 18. 

Πρόκλος πατριάρχης Κπόλεως 
(484- 4417) 160, 10; 188, 
18; 239, 1. 

Προκόννησος 101, 17. 

Προκοπία: ἐν τοῖς χρόνοις Ἴου- 
σείνου καὶ Προκοπίας 384, 
1. (οοὰ. Η, ἔδ]βα Ἰϑοῦϊο ρστὸ 
Σοφίας). Οἐἁ, 1μά. ἰορ. 

-- 811 ΝΙΘΘρΒοσϊ βοιθαοθηὶ, 
ὍΧΟΣ ΜΊΟΠΔΘΙ8 ΒΒδησδΌΘ 
264, 19. 

Προποντίς 12, 1. 
Πρωτάσιος πὰ οΧΣ Οὐπδίδη ϊηὶ 
ΩΝ ΒΟΟῚ8Β 146, 10: 220, 

Πρωτόμαχος στρατηγὸς τῶν 
Βυζαντίων 18, ὅ. 

Πυϑία ἃ, 3. 
Πύρος αἱρετικός 212, 12. 

“Ῥήγιον (Ὁ) κάστρον Περσῶν 197, 
10. 14. (22, 11. 18). 

ἱΡοδανός Ρουθ ὉΠῸΒ ΟΧ 
Οοπδύδα ηϊ Β00118 146, 12: 
148, 6. 

Ῥόδος ἡ νῆσος 92, 1: 101, 1. 
4. 189, 14: “Ῥόδιοι 9, 9. 

Ῥρυφῖνος μάγιστρος ᾿αϑύδὺθ 
ΤὨΘΟΟΟΒΙ 1. Τὅ,. 6 58α.: δυϊ 
δηΐθα σκυτοτόμος, ρα ἀὍΘΙΑ 
ἸΩΟΙδΙΟΣ Βδοιθαραὺ 216.12. 
Εο δυούοσθ δϑαϊβοδὺ ΤῈθο- 
ἀοβὶαβ ὑθιρ]ατῃ ὃ. Ομ δ πὶ8 
Ῥχοάσ. 260. 19. 

Ῥωμαῖος τ Ῥώμη. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. 

Ῥωμανὸς ὁ γέρων (920---944): Ὁ 
ὁ “Μακαπηνός αϊοϊδαΣ 170, 
19 (Ε): Ββουϊρύδβ ΘΟ] τληΒ8 
πὰ ΟἸὨἸδίοθα ὑτδηβίοσ 282, 
12. οεϊριῦ δϑαϊνδίοσθια ἰπ 
ΟἼΒ]06 282, 9, οεσιῦ οο- 
Ἰατηπδβἱαποῖββ 26 7.11.(40Β,, 
ἄρθηυπο θχβίσυιϊῦ ὅς. Μϑγοῦσα 
δὰ Ταυσὰὰ 2177, 138, ὑθχὰ- 
Ῥίυσα ὃ. ᾿Ιομϑηη8 ΤΏΘΟΪ]. 1π 
ὈΗΡΡΙο 110, 19 (Ε); 60 το- 
συϑηΐθ ἔαϊὺ 1.108 ἀΥ̓ΌΆΠΡΑΥΙΒ 
989, 6. 

--- ὃ νέος ὁ πορφυρογέννητος 
(99 --- 968): ραΐοσ 8811] 
988, 6. 

Ρώμη (Ῥωμαῖος οἷ6.) ἡ πρεσβυ- 
τέρα 1, ὅ (-- 187, 14); 1, 
1. ἡ μεγάλη 11, 9, ἡ νέα 
(ΞΞ Καόλις) 1, ἴ (ΞΕ 187,12); 
48, 6. Αἀ οἷὰβ βἰταῃ[ούθπαι- 
ποτὰ ΟῬΟ]1Β οομαϊίυσ 17,3 Βαα., 
140, 18: 181. 10: 1πᾶ6 γνϑεῃϊῦ 
Οοπδίδηζίιπυθ 114, ὁ: ἱἰπᾶθ 
δἰαῦαδθο Ορο τα ὑγϑηβέοσυπ- 
ἐὺ 41, 11 (Ξ-Ξ- 112, 14); δ9, 
14 (-Ξ- 189, 6); 3466, 11: 
δ᾽, 9: ᾿πᾶρ νρηϊαμῦ δυ]- 
ἤοοθβ 287, 8: βθμδίοσοθι ἃ 
Οοπδύδη πο ΟΡΟ]τα ἰγϑῃβ- 
οσαπύαν 146, ὅ --- 148, 11: 
ἄπληκτα τῶν Ῥωμαίων ΟΡΟΙΣ 

᾿ οϑηῦ δὰ [1]Ιδπῦτη οὐ ἴῃ 
ἨδΙομσιο 916, 6. 9: οὗ 1πά. 
ἴορΡ. --- Βογαδθ ὑθχαθ]υχω 
80118 ΔΌΡΑΤΙ 80 Θχϑύσαούαχη 
16,12; βὐδύαδο 1]18η1 Αρο- 
δἰαΐδο οὐ ἀσαύϑηὶ ὅ4, 8. 11. 

. πα Ῥωμαίων γυναῖκες ΤΩ ΟΣὉῸ 
ΘΆΡ111]05 δυηιύψαμπςξ 168, 18. 
ὕτρβ ἃ Ο811196 ἀϊτχυϊίαγ ἰτὰ- 
Ῥογϑιΐθ βΘΎΘσῸ 187, 18. --- 
ἱῬωμαῖα γράμματα 178, 10, 
Ῥωμαϊκὰ γράμματα 298, 2: 
κάρμαρος Ῥωμαῖος 11|, ὃ 
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(6). --- Ῥωμαϊκοὶ νο] Ῥω- 
μαῖοι κίονες 16, 8; 8ῦ, 8 οὗ 
92, 18 (8Δ4.). --- Ῥωμαϊκὸς 
στόλος -- ΒΥΖϑη  ΠΟΥΌΤΩ αὐ08 
ἀ]οἸτη 8 ΟἸαβ818 2381, 9: 262, 
8: ῬῬῬωμαϊκὴ γῆ 169, 16. -- 
Οὗ, οὐίδτα ὅ4, 8: 61, ὃ: 186, 
1: 226, 1 οὐό. 

οἱ Ῥῶς 118, 12. 

Σάβας ὁῦὕσιος 21, 2 (Ξ, 196,11. 
Σαβέλλιος ὁ αἱρετικός: οἷπβ 

βίαίιδ 1π ἴογο 44, 6 (--- 118, 
11) 

Σαλλούστιος (ν. 1. Σαλουστίων) 
Ῥεαύσϊοῖυβ ὑπὺ8 ΟΧχ ἀποάθοΐχα 
Οοπϑύδη πὶ Ναρηὶ βοπδίοσὶ- 
Ὅυ8 146, 12; 148, 8: 149, 10. 

Σάλος ποταμός 80, 11. 
Σαμάρεια 98, 9, Σαμαρεῖτις 

98, 11. 
Σαμουὴλ ὁ προφήτης" Θ᾽. ΘΟΥπὰ 

ΟΙΘΊ, αὑὐοὸ τοῶθθ πηρυθθδῦ 
216, 9: το] ]αὰ]80 211, ὅ. 

Σάρβαρος Περσῶν βασιλεύς 102, 

Ἵ 2 9. 
Σάρδη 189, 12. 
Σάταλα 189, 18. 
Σεβαστεία 189. 12. 
Σεκοῦνδος φιλόσοφος: ΘΙῈ8Β 

ΨΘΟΙΒᾺΒ 10, 16 (-:- 1θῦ, 4). 
Σελεύκεια (Σελευκεία): 1η 46 

Ῥαίσιοῖτιθ Μαυτχίδηυβ 81, ὃ; 
1η40 βἰαΐπδο Ορο τα ὑσϑῃθ- 
ἔοσαμίυσ 189, 1ὅ: 1ὉῚ ν]η- 
οἰὐαςν ΠῚυ8Β οἰαβαὰθ τα]]ιύθβ 
9217, 19. --- Σελευκηνός (ν.]. 
Σελεύκιος) ν. Νικηφόρος. 

Σέλευκος Νικάνωρ ΥΟΧ Κ'γΓδ0 
1ὅϊ, 8. 

Σελήνη: βἰαΐαδ δὰ ὅ. βορῃίϑχα 
26, 8 (--- 140, ὅ οὐ 201, 20); 
οἵ, ᾿ἀφροδίτη. 

Σεμέστοηῃ νύψοι ὃ. δος 
οἴ. ΝᾺ Δ. ὟΝ ἃ ἃς ΩΝ 
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Σεξτίλιος μήν 192, 2. 
Σεπτέμβριος μήν 192, 4. 
Σεραπίων ὑπατικός: βἰαῦαδ δὰ 

5. Βορβίδιη 26, 16 (ΞΞ 202, 
7). 

-- κάστρον τῶν Περσῶν, ἹΡή- 
γιον τοὔνομα 191, 9 (22, 10). 

Σέργιος πατριάρχης Κπόλεως 
(610 ---688) 69, 2; οοπα!ϊῦ 
5. ΟΘοΥρῚ 606]. ΟΒμδϊοθᾶομπθ 
Βιύδιω 280, 11. --- αἱρετικός 
912, 12. 

Σευῆρος (ν. 1. Σεβῆρος) (ϑορέϊ- 
ΙΩ1Ὁ8 θγνοσαβ 198 --- 211). 
ΕϊὰβΒ ρυσηῆὰ οὐ ἔοθαυβ οὐχ 
Νίρτο ὕσσϑῆῃο 1δὅ, 1βαα.; 
186, 0 -- 187, 12. ΒγΖδῃΐι 
ΤΩΌΤΟΒ ἱταπηρτὺῦ, ροβύθδ τηοπὺ- 
Τα ΘΙ 18 ὈΤΌΘΙΩ οσηϑὺύ, θ᾽ Θυχη 
ΖΘΌΧΙΡΌΙ οὐ δι ηῖδ, μρρο- 
ΑἀΥΟΙΔΌΤΩ ΔΘΟΙΠΟΔΗΒ 1ὅ, 11--- 
16, 1; 67, 148ααᾳ. (ΞΞ 168, 
6), 180, 1δὅΒβαα.; 146, 1, 
νόσῳ ἐπιληψίας ταοτιύαν 187, 
9; οὗ 1πᾶ. ἴορ. 

--- ὁ υἱὸς Κάρου (Οοπύδϑηνιηϊ 
Μαρηὶ δοίαϊθ, βθὰ α18 Τὸ 
γοτῶ υΐϊο ἔφ Ὀυ]Ο80 ΥἹΤῸ σθ- 
βροπάθαύ, π686010): δ] ἔβην 
βΒίωϊιαδιη ἴθ ΒΔ485111608 Ῥοπμῦ 
40, 12; 41, ἴ. 14 (Ξ- 175, 2); 
οἷὰΒ ρῥϑίαθσαση οὖ ὑθυῃ]ῦση 
ῬΙΟΡΘ Ταυσυση δ, 12. 1ὅ; 
Σευήρου τὸν Ἑρκούλιον νἱποῖῦ 
Οομπδίαη πυβ ὅϊ, 230: Ο8215 
ἀοχαΐο]ϊῶ ἀοὺ ἴῃ ὙΙΡΊΘΕὔ] 
τοωίομθ Ορο]ϊίαμα, δδ. 11; 
ΘἰυΒάθυῃ 1 8110 βίδύυδ ἱπ 
ΠἸΩΥΤΏΙΟ 324, 9 (ΞΞ- 201, 23). 
ΪΏ ΧΟΥΟΙΟΡΔΟ, υὉϊ] ταῦ]ύδ 

. ΒΒΟΥΊΠΟΙΔ ἔθοιῦ 82, 8 (--Ξ- 161, 
1). 

--- πατρίκιος καὶ ἀδελφοποιη- 
τὸς ἱπιροτδίουβ Οοπδύδιἑβ 
(642----668) 261,18, οἵ πὰ. ἴον. 

»Σ τούδιος 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

“ Σικελία 189, 16; 261, 20. 
Σικεών ν. Θεόδωρος ὁ λεγ. Σι- 

κεών. 
Σιλβανός τὰ ΟΧ βορύθτα ΤῊθο- 

αοΒ11 11. ῬΒΙΟΒΟΡΐΒ 61, 18: 
θῶ, 9 (-- 198, ὃ. 8). 

Σίλβεστρος πάπας Ῥώμης 210,0. 
Σινάτος γν690] Σινάτης αὐἱάδβτῃ 

δοηδύυχη ϑοαϊἤοδββα ἀλοϊξοῦ 
49, 16 (Σινάτης ποχηθῃ Ῥχο- 
Ῥτίυσα οὐὔϊδιη ἱπ Δοὺὶβ οὗ 
ὈΙΡΊοτα. θα. ΜΙΚΊΙΟΒΙΟΩ --- Μ]- 
ἸογΣ Π υ. 324. 

Σκλάβος (ν. ]. Σϑλάβος) οορπ. 
ΖΙαμιανοῦ 266, 12. 

Σκληρός αὐἱάδια 148, ὅ. 
Σκόμβρος ἀὰυβ οχσ ἀυοαθοΐτα 

Οοπβίδηθηϊ ΜαρΩΪ βοηδίουϊ- 
Ῥὰ8 146, 10. 

Σκύϑαι 8,4: 9.8; 21, 8 (ΞΞ 202, 
16); 149. 18; 221, 19. 

Σκύλλα: οἷα βίδύαδ 1π ΕΡΡο- 
ἀτοῖο 190, 14. 

Σμάραγδος γμαὐτϊοῖαβ οὐ ἀὺχ 
ΤΙ ΟΣ ΤΆσϑοῖβ (678----682) 
ϑαίαίο 2171, ὅ. 

Σινύρνα 189. 1δ. 252, 16. 
Σολομών 10, ὅ: Βίαύαδ ἴῃ οἷ- 

βίθσμδ Ὀδβι]λοῶ 1171, 9 (βθα 
οἵ, 68, 4). 

Σοφία Ὀχοτ [Ιυβύϊηὶ Π. (6δθὅ---- 
ὅ78) ἡ «“Μωβή: ταϑτϊ τη τη0- 
ποῦ, αὖ ρογΐασα Βορ ϑηυσχα 
δοάαϊῆοοὺ 280, 2 βαᾳ.; θοἱὰβ 
βίαϊυδ ἴῃ μΒοο ροχΐα 184, 14: 
980, 21: ἴῃ ΜιΙο 88, 18 
(:Ξ- 166, 16). - Οὗ, 181, τ 
(α). Ἐδ]βῶ Ἰϑοῦϊο 70, 21. 

Σ-πάνος σΘοσποιηθῃ ΤὨΘΟΘΟΒΙ] 1. 
10, δ. 

Στέφανος ὃ παρακοιμώμενος 
Μαυρικίου (682---602) 289,1. 

Ραίσιοῖυβ 6018 
Μδρηὶ δοίαίο 347, 8, οἷ. ἱπά. 
ἴοῦ. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Στουδίτης, Θεόδωρος, ποιητής 
. 934, 8. 
Σερατήγιος μάγιστρος, τῶν βα- 

σιλικῶν χρημάτων φύλαξ καὶ 
᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ μεγ. ἀδελφο- 
ποιητός Ἴ8, 18; 84, 10; 86, 
8: 89, 2. 11; 106, 6; 260, 1. 

Στρατονίκη ὍΧΟΥ ΘΙΘυοΣ ΝΙοδ8- 
ἐοχίβ 167, 10. 

Στρόμβος δανοσβδιῖαβ ΒυΖϑη 8 

Στυλιανὸς Τζαούτξης 289, 2. 
Σύμβουλος (Ὁ) οὗ, 91, 1. 
Συμεὼν ὃ ϑεοδόχος᾽ ΘΒ Χ6- 

. Ππαῦϊδθ 1 600]. 5. ΙΔΟΟΡὶ 
ἔοσυαπύυσ 208, 18. 

Σφωράκιος ρϑύσϊοἱαβ ϑθίδἑθ 
ΑΥ̓ΟΔΑῚΙΙ οὐ Τθοαοβὶὶ Π. 226, 
14, ΟΥ̓ 1πα. ἴον. 

Ταράσιος πατριάρχης (184--- 
806) 212, 22: 266, 9. 

Τερβέλις ὁ Βουλγαρίας 40. 68αα. 
(ΞΞ 112, 1); 244, 1. 8. 

Τερεντίου λείψανα 211. ὅ. 
Τξαύτξης ν. Στυλιανός 289, 8. 
Τιβέριος (14-- -81)οἴ. Αποι. Ἧν. 

1. ποὺϊβ δὰ 188, ὅ. 
“-- ὁ Θρᾷξ (618.---ὅ89); ὁ πρῶ- 

τος ἀϊοίϊαΣ 20, 9 (Ξ- 208, 9). 
. χυρτοειδής δῶ, 8 (ΞΞ 166, 

18); θοἷὰβ υχὸς Απϑβίβείδ 
284, 12, 8116 ΟοπΒίδηπϑ 
284. 17, Φ,ΘΠΒΟΙ ἱπροσδΐου 
Μϑυτίοίαβ 284, 1θ: 26ὅ, 18. 

. πῖΞ ρδαϊδθσση ῥσοὸρθ ὃ. ἀρϑ- 
ὑβοῃιοῦσα ἰπδύδυσεῦ 20, 9 
(ΞΞ-Ξ 208, 9), οομαϊῦ Βυγδπξ!β 
οὐ Ῥδιμδίσυ ραϑϊδύϊα 268, 
11: 269, ὃ; 5. Θυδαγαρίπίϑ 
284, 12, τὸ Καστέλλιν 26θ, 
18. --- Ἐπ δοίδίθ βοσθῃὺ 
Θιρδτα συ ρδύγϊοβ 217, 6, 

. Μοροίμια δέσποινα 281, 4, 
. Ἵταῖοσ αὐἱάδτη ΝΆΙΒΙΒ 264, 

ΒῚ) 

2, --- ΕϊὰΒ βύαθαδ ἴῃ (8166 
δὅ2, 8 (-- 16, 18). 

Τιβέριος ὁ᾿ἀψίμαρος (698---108) 
τοοθΐϊα τηδγι τηῦ τοβύχυαϊῦ 
20, 11 (ΞΞ 808, 19). ὈὉ6]1]ο 
ΠΟΙ ΟΥ 40, 4: Ποομύϊυχῃ 1 
τηοπϑϑίοσϊ τη τὰ “αλμάτου 
το]οσδὺ 280, 1. 

Τίγρις 151, 4. 
Τιμήσιος ρῬαΐοΣ ΝΙΡΥΙ ὑγσϑθῃὶ 

186, 8. 
--- στρατηγὸς Βυζαντίων 18, 9. 
Τοξαρᾶς μαγκλαβίτης ἸΤΆΡΘΥ. 

ΜΙοΒδοίθια πϑοᾶὺ 260, 2. 
Τουβάκης αὐἱάδηῃ: 6108 ἀΟΙΩῸΒ 

160, 1. 
Τραιανός (98--1117) 41, 1: οἷ 

βίδύαδι θα αδθιγβ ἴῃ ΜΠ1Π10 
110, 14 (δὰ Ε' Βεροὺ Γρα- 
τιανοῦ). 

Τράλλη 189. 13. 
Τρωάς 11, ἃ, -- Τρωικὸς πό- 

λεμος 9, 1ὅ. 
Τρώιλος κουβικουλάριος Ἰαϑὺϊ- 

ΠΙΔΏΙ 1. 8ὅ, 7: 91, 18: ΙάΘγὼ 
ὨΪ [8101 πρωτοβεστιάριος Τυ- 
βῦϊηὶ Π. 280, 8. 

Τυάνα 11. 1; 189, 1. ---- Τυ- 
ατεύς ἈΡΟΠομΐαΒ 191, 16: 
206, 18. 

Τυχαῖον οἵ. Τύχη. 
Τύχη τῆς πόλεως: Ἐοτίμηδθο 

ὩΣΤΌΪΒ ᾿ἰπϑίϑσ ἔα! ΑΡΟ]]1π|8 
βίδα ἴπ δο]υχηπδ ΡοΙΡΥ- 
τούϊοω ΕΟΥῚ ὅθ, 16 (-- 117, 
18) οὐ Βμθδθ βὐδίυϑ ἃ Βγ- 
Ζαΐο ογθοίῳ (Τυχαῖον τῆς 
στόλεως) 6, 10: οὗ οαὔθῃϑ ἴῃ 
οτῦοθ ΜῊΝ 88, 12: 166, 9. 
- Εἶπβ βἰδύαδ οὕτω χηραϊο 
ξαϊὺ πὰ οΥἹθηῦδ] δύο ΕῸΣΙ 
20ὅ, ὅ, ἴῃ δέγαΐοριο 184, ὅ, 
ΒΌΡτα ϑιοῦχη ῥϑὶϑὺ 257, 8: 
Ῥᾶγνϑ βίδζυδ 1π Βο]θιηπὶ ρσο- 
οοβϑίομῃο ἰῷ -Ὀἰὐροοτοχοκας. 
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. Ῥοχίαθαοσ 42, 11 (-- 178, 
8), οὗ 196, 2 βαα. 

Ὑπάτιος ὁ ἅγιος ἀτϑοοπέθιμ 
ὈδοῦΪο ῃθοϑὺ 281, 16. 

--- πατρίκιος καὶ ϑήμαρχος τῶν 
Βενέτων ἃ Ττϑοίϊομϊθαβ οἰτοὶ 
Ἰχηροσδίου σου δῦυν 7ὕ, 12. 

Φαρές ἀυχ δ] τηοσυτη οὐδβίο- 
αἴτα ᾿υαρούαν 169, 22 (0). 

Φάρος 13, 20 (θρίρτ) 
Φαρμακᾶς αὐϊάδη 260, 1ὅ. 
Φαῦσταυχοτοπβίδπεϊηὶ ΜάαρΏΙ: 

Βίαϊαϑ ἴῃ ΠΥ̓ΤΩΥΤΉΪΟ 28, 16 
(- 400, 6), ἱπ ϑβοῃδίαᾳ ὅ0, 

Φιδάλεια ὌΧΟΣ Βγζϑαύϊβ 8, 1; 
14 14: βίαϊαϑ ἐν τῷ κατ᾿ 
ὡγαίᾳ πόρτῃ 20, 19 (Ξ- 19ὅ, 

Φιλινπικὸς βασιλεύς (111---118): 
᾿παρτορδίυν (ἀπεδοκιμάσϑη) 
1 Ὀ881108 40, ὅ. 
ἀοῖοαὶ ᾿αθοὺ ἴῃ Ογμθρίο 86, 
21 (Ξ-- 168, 117), ἀ88 Βἰαύαϑβ 
ΟΧΣ ροτΐιῃ ϑορῃῖδηο ϑδαξΐξοτύ 
184, 1ὅ; οἵ, 280, 28 (ΟΝ); 
Θ'ὰΒ βίδίπδ ἴῃ ΖΘΌΧΙΡΡΟ 1], 
ἢ (5 111) 4). 

Φίλιππος ὁ Ἀμύντου 11. ἴ δα: 
12. 18αα.;: 18, 2 (θρίᾳτ. 

Φιλόδωρος λογιστής ΘΟΏΪΟ 
ποιήθῃ ἱπαϊὺ 72, 4. 8 (---19ὅ, 
4. Ἢ. 

Φιλόκαλος αὐἰάδχῃμ Θδὺ 18, ουϊ 
ΡϑγβΒ Ραγδϑύδβθοι βοσι ρύ ϑϑῦ: 
86, 4; 8, 28: 48, 9. 18. 

Φιλόξενος ΠῸΒ οχ ἀποάθοϊμα 
Οοπίθηνι πὶ βοαδίοσι 8 146, 
11, οχβύσυιϊῦ ῬΒΔ]ΟΧΘΩΙ οἱ- 
βίοσμδιῃ 147, 28: 800, 8. 

Φιρμιλλιανοῦ Βίαίυδ ἴῃ Ροχὶ- 
Ρδῖο ΒΙΡροάν. 82, ὅ (Ξ-Ξ 190, 
8 οὲ 207, 9). 

Βίϑὕσϑιη᾽ 

ἸΝΡΕΣ: ΝΟΜΙΝΥΜ. 

Φλωρέντιος ρϑδίχϊοϊαβ οὐ ἀὺχ 
Απὐοομίδο (Β) Ατοδαι (89ὅ 
--408) δοίδαϊο 251, 1, οὗ. 1πᾶ. 
ἴον. 

Φλῶρος ΟὈὐπδίδηὐηϊ Μ. δοιαὶ 
9469, 6: οὗ 1πα. ἴοΡ. 
Φοίνικες 1δδ, 11.. 
Φοῖνιξ ορρίάυχῃ 252, 4. 
Φόρτων ῬῈΔΟΒΟΡΒυΒ ΒΟΙΩΔΗῸᾺΒ 

(νυ. 1. Φύρτων) ϑορὺ. ϑδονοσὶ 
δθίεὐθ 1686 αἰοιίαΣ 186,9. 

Φρυγία 261, 6. 
Φωκᾶς βασιλεύς (602 --- 610). 

ὁ Καππάδοξ 218, 8; 218,12. 
Νδυτϊοίατω οἰυβαὰθ Ἑδτηὶ ἴσα 
ποοδὺ 197, 6 (6), 2714, 11: 
Ῥχυδοίοσιαση οεϊρὶὺ 218, 12: 

. ΘαῸ0 γΘΉΘΗΒ ἰδΡΒῸΒ 6886 α]- 
οἵὔασ ἴῃ ῬΒΟοο] δύο 228, 8: 
᾿Απδβίδθίδση α1]1σὴὺ 2δὅ, 20 
(8.7.4 Ο)ὺ, οοπαιϊὺ φοο]θβίδσῃ 
5. ῬΒοοδθ οορπ. 1101] ἴὰ 
Μ|Π1ο ἀποβαὰθ θαῦοβ 101 ρο- 
πἰὺ 168, 16 βΒαα.;: ΘοΙρυΣ Ὁ Υ 
δῸ Ηθγδο]ιο 49, 7 (οἷ 180, 
14); οἵ, 68, 18 Βαα. (ΞΞ 168, 
14). --- ΕἰὰΒ βίαϊυαθ. φοβῦὺ 
Ναρνϑύσδτῃ 68, ὅ Βαα. (ΞΞΞ168, 
10. ΕΒ Θρδτοδὰβ οὗ ζ,Ὅ ΟΣ 
Οτίβρυβ 2718, 11: 00 τοριηιδηὺθ 
ξαϊὺ 5. ΤὨθοάοτυβ ὁ Σικεών 
68, 9 (-Ξ- 168, 18). 

Χαγάνος ὁ ἄρχων Βουλγαρίας 
9θὅ, 14. 

Χαξάρεις" Γλιαβάνος Χάξαρις 
40, ἴ. 

Χαλδεία 189, 18. 
Χαλκηδών οἷ. πᾶ. (ον. 8. ν. 

Καλχηδῶν. 
Χαλκίς 9, 16. 
Χάρης στρατηγὸς 4ϑηναίων 13, 

- 18, ὅ. 
Χαρίσιος (νυ. 1. Χάρσιος) δήμ- 

αρχος τῶν Πρασίνων ΤἸδθο- 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ. 

ἀοΒ1] Π. δοίαίθ 182, 18: 
δευτερεύων μέρους Βενέτων 
969, 1; οὗ 964, 1 (Ὁ ν. ἱπά. 
ἰορ. 

Χαρίτων εὐνοῦχος ἐπίκλην Χη- 
νόπουλος (ν. δά.) ΤΙ Βὑ] ΊΔΏΣ, 
δοίδίθ 79, 18. 

Χάρυβϑις 190, 14. 
Χατξιτξάριοι: Ἀμαληκῖται οἱ 

Χατξ. Ἰμοοάοβιὶ 11. δοίδαϊθ 
180, 8. 

Χερσών 46, 16: 344, ὅ. 
Χηνόπουλος (Υ. ]. χηνόπους, 

χηνόπωλος) ὁΘοσποταθῃ Ομδτῖ- 
ΟΠ18 80. 1. 

Χίος ΤΙ, 11 (6ξΞ 190, 4); 189, 14. 
Χοσρόης Περσῶν βασιλεύς 338, 

1 (Ξ-Ξ- 199, 18); 199, 1ὅ 866. 
Χριστιανοί 8 ἰὈ]δπο οοτω- 
 Ῥαυτχαμύαυτ 49, 8 (ΞΞ 180, 12), 
οἷαβ ἀχοῦ Απδβέββὶβ, Χριστι- 
ανή Ῥ6]11γ 66, 28, ΟἈσιβύϊ- 
δποχθσὰ Ββίδίαδα δὰ ὃ. 8ο- 
Ῥίδια 236, 11 (Ξ- 140, 9 οὐ 
202, 28αα.) 

801 

Χριστός: ὈΤΟΘΟΙὰΒ τηγτὶ αὖ] 
ἀπρυθραίυν 88, 17 (: 161, 
11); ΟἷΑΥῚ οὐυοὶθ 174, 10, 
σανδάλια οὖ Ἰπιδρὸ Βοιγίθη- 
818 282, 10. --- δαί! ἱπ 
Ῥαπθδὰθ 8 [α]ΐϑηο ἔγβοίβ 
ὅ8,.21. Βῦ. τη χ!Β οχη ᾿πδηύθ 
δῸ Αὐἱϑηῖβ οοτηθυβία 9ὅ, 20 
Ξ--- 2ΟἿ, 22). 10 Οὐπύδ. 118 8 
οὐϑίδηθμπο Νίαρσῃιο ροβιύδ 

δῦ, ὅ (-- 181, 16), ἴῃ Ὠδ166 
197, 2 (22, 8); 219, 14, ἴῃ 
ΟΒγυιβέοσδσηδσο 258, ὅ. --- Αὰ 
ΒΘΡΌΪΟΥΙ οἱυβ δι τ] ἘΠ ΘΥᾺ 
ΘΟΟ]θβῖδθ οχϑίσα παῖ 240, 
1δ: 260, {. 

Χρυσάφιος ὁ τζουμᾶς εὐνοῦχος 
καὶ παρακοιμώμενος ΤΒΘο- 
αο8511 Π. 182, ὅ. 

Χρύσης οὐ Χρυσηΐς ὅ, ἴ. 
Χρυσόπολις οἷ. 1πᾶ. [οΡ. 

᾿Ωριγένης αἱρετικός 212, 8. 
Ὧρος: ἰάθη δίατπθ ῥτίαρυϑ 

1686, 10. 
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ΠΡ }15 Οοπϑίδη {Π0}0]15 

Ἰὰ Ἀββακερᾶ 660]. δτοβὶ- 
βύχαΐθῦ! Ῥτορθ Χογοϊορ τη 
210, 8. ΟἿ εὐκτήριον τοῦ 
ἀββᾶ Κύρου ϑγμηαᾶχδαι. ΟΡ 
6α. Ὠοίθμδαγο 218, 80. 

Ἀβραμίτη ς Ἀοτάθ6ῃ τοομϑδβύθσιῖ 
τῆς ᾿Αχειροποιήτου (δεῖθ 
Ῥοσΐδιηω Αὐσθδμ) 260, 10: 
οὗ. Ῥασροῖτο βονυὰβ ἀθβ αυ. 
οἰβύ. 1899 ρ. 98---100. 

᾿Αγαϑονίκου 600]. 30, 8 
(-- 208, 8); 81, 8 (-- 168, 
22): 14, 8; 140, 10; 214, 4. 
ῬΊΟΡΘ 6060]. ραϊαύαχα 20, 7 
(ΞΞ 308, 8). 

Αγιοσορίτισσα πΟΙΩΘῺ 600]. 
Μοῦ δὰ ὐμβα]οορσαίϊβ 
991, 4 (Ε); οὗ, 268, 4. 

᾿Αγρικολάου οἶκος 148, 4 ἴῃ 
ΤΘΡΊΟΠΘ τὰ Μαυριανοῦ. 

ἀγωγός Οομπβίαμύϊη! Μ. 17, 
12 (ΞΞ 188, 10); 149, 8. -- 
γαϊθιῦβ 67, 19 (ΞΞ 188, 7). --- 
γα]θηύληϊδηὶ 287, 6; 81188(Ὁ) 
544. 11. 

τὰ Δδδα 6060]. διοβιβχαοσὶ 
229, 6 (βθουπάσχῃ οοά. 
δηΐθω 606]. 5͵ς, ΤΒοΙαδ6 τοῦ 
᾿άμαντίου). 

Αξετίου κινστέρνα 
(-- 188, 9). 

7ϑγνῶς ναός (Ὁ) 7, 12 (Βι). 

12, 20 

οἰπϑαπὸ ΒΠ ΠΤ Ό]ΟΡΠΠΙ. 

Αἴαντος καὶ ᾿Αχιλλέως βωμοί 
Ῥτορθ δέγαύοριυσα ἴ, ἴ. 

Αἰμιλιανοῦ γοτΐία οὐ 600]. 
Ῥῖορο ἱῬΡάβδον 241, 6. 

᾿Δκακίου 600]. 14, 8. 140, 10, 
Ωῦϑ, ὅ (φγγόορθ Μυβοὶθ ἀο- 
ταῦτ), τὸ Ἑπτάσκαλον 214, 
4 (πλησίον τῶν οἰκημάτων 
τοῦ μεγ. Κωνσταντίνου οοά. 
ἘΝ), 219, 6; ἡ Καρέα (ἐν τῇ 
βασιλικῇ πόρτῃ) 268, 19. 

᾿Ακούβιτα ιϑ΄ ἴθ γρα]αίϊο 
144, 11. 

ἀκρόπολις 140, 1δὅ: 141, ὅ 
οὐ 19: 148, 16; 162, 9. 

᾿ἈἈκροπολίτου οἶκος 160, 2. 
τὰ ᾿Δλεξανδρίας (ἀλεξάνδρου 

Ε)μονὴ τῆςἁ.ΖΔομνίκας2 1.18. 
Ἁλωνίτξιν Ῥῖορθὸ Τϑυσυχῃ 

ΧΟΠΟΘΟΟΘΒίυχα 176, 2, ρΡαδΪ]δ- 
ἄχατη 216, 1. 

τὰ ᾿ἀμαντίου ἀοτοηυβ. ΑἸ], 
Ῥοβίοδ οοὶ. ὅ,. Τβοσοδ 249, 
8, γροβίορα 8. διοβλιθύσαυθρι 
Αἀᾶδο 229, 9 (εοοά, Ἐ). 

τὰ Ἀμαστριανοῦ 46, 18 βαα. 
(-- 119, 19); 119, 8; 208, 11 
(6); 269, 1. 

Ἀμφιάρεω ὑθταρίυχῃ ν6] δγδ 

ἀναβαϑμοὶ οἱ οβ΄ 40, 16 
(εἴ, 112. 8: 86, 8). 



ΙΝΘΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΨΕ. 

Ἀνάπλους 10, 8. 600]. 5. Μι- 
ΟἾ86115 18, 2 (Δῃρ.); 268, 
18; 266, ὅ (Ε). 

Ἀναργύρων (1.6. οβταδθ οὐ ἢ δ- 
ΤΩ 181) 6606]. τὰ Παυλίνης (τὰ 
Βραχέος οοάᾶ. Β) 261, 1 Βαα.; 
τὰ Βασιλίσκου 2δδ, 9: εἰς 
τὸ Ζεῦγμα 3289, 14. 

ἀναστάσεως 6001. (ἢ) εἰς τὰ 
Μαυριανοῦ 238, 9 (Η6), 
ΟὨΧΟΙ. 8511 1670 86 ῥ". 81, 
11. 

Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας 
660]. (εἰς τὰ Μαυριανοῦ, εἰς 
τὰ Ψηφᾶ) 388, 9: τῆς Φαρ- 
μακολυτρίας 360, 18. 

- ρα]. (ροβίθα τῶν Σοφιῶν) 
φδῦ, 16. 

Ἀναστασίου ταδτῦντἹ]β 6060]. 
919, 1. 

᾿Ανδρέου 600]. ἴῃ δέχαϊορίο 
218, ὅ (ὅ), ἴὰ Βαυοίπο (ροβύ- 
68 χορτοβολών) 2ῦ8, 8. 

᾿Ανδρονίκου καὶ Πρόβου καὶ 
Ταράχου 600]. 249, 6. 

᾿ἈἈνεμοδοῦριν 81, ὅ: 268, 9 
(νυ. 1. ἀνεμοδούλι(ο)»). 

τὰ ᾿Ανθημίου ἀοτοὰβ Απίμο- 
το] (πλησίον τῶν Κύρου ΟΜ), 
Ῥοβύθδ ὑθιωρίαση, ὑδουυηδθ, 
ὩΘΙΟΟΘοΙΩΪ χη 281, 4. 

Ἄννης 600]. ἱπ Ὠουΐοτο 344, 
1: τηοη. τὰ Σπουδῆς 261, 
10 ὁ 4Διηγεστέας 353, 18 

τὰ Ἀντιόχου ἄοτα. οὐ τορῖο 
941, 6. 

᾿Αντωνίου 600]. 141, 17: 142, 
1 (ἐν τῇ πλατείᾳ οοα. Ε)); 
148, 16 (Δ4); τὰ ᾿ἀρματίου 
160, 21, οὗ 8. ν. ζρματιος. 

᾿Δποστόλων 660]. ταδρτᾶ (604. 
ΑἸ. ἴῃ πούβ δὰ 18, 2); 189, 
16: 140, 11, 148, 10: 181, 
16; 214, ὅ; 281, 8: 282, 2 
ϑοχίρέοσοθβ Οτἱβᾷ. σομδίαπι. ΤΙ. 
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(ΗΒ); 286, 7. 16 βαᾳ.: 8118 
282, 8; 606]. ἴῃ ρϑἰδίϊο 144, 
18; 600]. 1ῃ ΕἸΧΘΟΙΌΟΏΙΟ 281, 
10 (ϑηύθα ὅ. Τυϊηϊὐα 8 666].). 

Δρεοβίνδου ἄοτα. οὐ 600]. 
Μαγῖδο 287, 12: ὑδβϑυύσηδθ 
988, 8. 

Αρκαδιαναί 141, 18: 164, 
11. ἁ. ᾿Ιωάννης αἱ ᾿άρκαδι- 
αναΐ (πλησίον τοῦ Φόρου ΜῈ) 
991. 19. 

Αρκάδιος ὃ λεγ. Νεώριος 67, 9. 
ἤλρκλα ἰμβαΐα, αυ86 ΟἸΐτὰ “Ζά- 

μαλις, σπὺ ϑαΐθηῃ ᾧὈΓΤῚΒ 
ΠΘδμα δυάιύ, 2604, 8 (Ε). 

Ἀρμαμέντον Ατ. ΤΊ. 'π πο- 
δδβ δὰ 68, 4 (-- 168, 10); 
α]ϊυὰ (Ὁ) 211, 8; “66, 8. 

᾿Δρμαμενταρέας τηοη. ὃ ἃ. 
Παντελεήμων 26θῦ, 1. 

τὰ ᾿Δρματίου (ἰπίοΣ ἀρματίου 
οὐ ἁρματίου γνατϊδηΐ οοἀά.) 
145, Ἰ; 149, 17: 9838, 11: 
271, ὅ, 101 φοιοσοιηζασα οὗ 
ὑβοχίηδθ 238, 17: [Ὁ] 606]. 
5. Απύοηϊ! 160, 21. 

Δρταβάσδου οἶκος 289, 8. 
᾿Αρτέμιδος ὑθιηρ]υτα πρὸς τὸ 

τῆς Θράκης ὄρος 7, 12. ἴῃ 
ῬΡοχύα ῬΏΓΣΙΧΙ 14, 9. 

᾿Δρτεμίου 666]., ϑηύθα ΙΟΘμπΐ8 
Βαρὺ. 2385, 21 (ἡ Ὀξεία ᾿αὰ. 

᾿Αρτεμίσιον() 48, 8 (ν. πού.) 
τὰ Ἀρτοπωλεῖα 44, 12 --- 46, 

11 (Ξ- 1714, 12), ἔοσυχω τοδὴ- 
ΟἹΡΙοσΩ 186. 4: 208, 16: 
901, 4 

᾿Δρτοτυριανὸς τύπος (ἰάθη 
86 Ἀρτοπωλεῖα ἸοουΒ᾽) 29, 2 
(-- 208, 17): 164, 8: 1710, 18. 

τῶν Ἀρχαγγέλων 600]. Θοφῃ. 
τὰ Τζίρου (τὰ Στείρου ν. 1.) 
291, 1. 

τὰ ᾿Αρχγιοστοατγου δὰ. ἃ 
Δ 
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(ΞΞ 1θ4, 14, ὉΌῚ δαάϊξγ εἰς 
᾿ἀρκαδιανάρ): 666]. 1 ΑΔ Ρ]Ὸ 
ὁ0οα. Απῃρ. ἴῃ ποῦὶβ δὰ 18, 
2; 20ὅ, 18: 1ἴπ βοβίμθηϊο 
οὐά. Αῃ. ἵπ ποὺΐϊβ δὰ 18, 2: 
967, 2; τοῦ ᾿Αββακερᾶ 210, 
8: τοῦ ΔἋδδα 3229, 6; τὸ 
Χρυσοβάλανον 248, 6: εἰς 
τὸν ᾶ. ̓Ιουλιανόν 486, 8: ὁ 
μικρὸς τῆς Νέας 212, 11, 

Ἄδσπαρος χινστέρνα 18, 4 
(ΞΞ 188, 12); 248. 10: οἶκος 
188, 18. 

σώματος τὰ Στείρου 3220, 
20 (6). 

Αὐγουσταῖον (θῖοα Ηρ8. οὗ 
Ῥαταβύ. 6ὅ, 10, Αὐγουστίων 
Οοαΐπῃ., 181 αὐοὰ 6 ρ]6- 
ταῦθ αὐγουστεών Ῥτϑδθ- 
Ὀθηὺ; Αὐγουστεῖον Απ. ΤΥ. 
108, 4 οὗ 169, 8, οοα. ΚΕὶ οὐ 
γι μά. 129 ἴῃ 104,9, τὰ “40ὑ- 
γουστεῖα Ῥαγθδὺ. 87, 19): 
ζοσυσα, δὲ ΘοΟ]υταμα ΟὝΤΩ 
βίδα Ηθ]θηδ6 17, 8 (Ξ:- 188, 
6); 168, 4: οὐτὰ βἰδίαδ [ὰ- 
Β. δὶ 169, 88αα.; 284,10: 
288,15αᾳ.;: οὕχη Βύδία!β ΟΟῊ - 
Βίδε 1, ἀοὶη ΤὭΘΟΔΟΒΙΙ, ἀ6- 
ΠΙαῦθ Τυδὑϊπῖδῃὶ θὅ, 108αα. --- 
Οὗ, 110, 18 (6); 81, 19 (ἐν τοῖς 
«αὐγουστείοις); 104, 9 (πύλαι 
τοῦ Αὐγουστίωνος). 

«ΑΑὐγούστης μονὴ γυναικεία 
218, 1 (οὗ. Αοῶ Απδϑίββιὶ 
οἃ, ὕβθῃοσ Ρ. 26: μονῆς τῶν 
“Αὐγούστης διακειμένης πλη- 
σίον τοῦ ἁ. Θωμᾶ τοῦ ἐπι- 
λεγομένου ἀποστολίου). 

αὐλὴ λιϑόστρωτος: ἸὈϊσταυ- 
ρίον, δ΄ χαλκαῖ πύλαι οἷο. 
185, ὅ. 

᾿Δφρφοδίτης τέμενος 1, 11. 
“2 7Ζεεροποιήτου ἡ μονή, ὁ 
““βραμέτης 260, 8, 

ΙΝΌῈΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΨΆ. 

᾿Αχιλλέως βωμὸς καὶ λουτρόν 
ἡ, 1δ8αα.; 141, 1. 

Βάκχος Υ. Σέργιος. 
βαλανεῖα ν. λουτρά. 
Βαπτιστήριον ν. ἁ. Σοφία. 
ἁ. Βαρβάρας ἐκκλ. 81, 6. 8 

(:Ξ- 1θ4, 8); 288, 16. 
Βαρβύσης γ. Κύδαρος. 
τὰ Βασίλεια ν. παλάτιον; βα- 

σιλείων αὐλή 18, 2 (- 189, 
ὅ, βασιλικὴ αὐλὴ Α). 

Βασιλείου τοῦ παρακοιμ. 
οἶκος, απθα ἥσπαρος 188, 18. 

τὰ Βασιλίδου (βασιλίδος 
γ. 1.) 219, 12 (ὁ ἅ. Νικύλαος 
δαα. Ο). 

Βασιλικὴ κινστέρνη 61, 20 
οὐ 68, 2 (ΞΞ1Τ1, 6 ΑΥ 14), 
μεγάλη καὶ μικρά 800, ὅ; β. 
σειρά (δ στοά) ἡ χρυσύ- 
ροφος 89,9: 40, 6. 14 (ΞΞ 171, 
16); βασιλικὴ αὐλή 189, ὄ 
(Δ); Βασιλικὴ 6, 9: 14, 12: 
226, 12; βασιλ. πύλη (ῆς 
Χαϊλκῆς) 88, 6 (-- 164, 17); 
βασ. πόρτα 568, 19 (Ὁ. 

Βασιλισκάριον:- ἡ βασιλικὴ 
κινστέρνα μικρά 800, 8. 

Βασιλίσκου οἶκος 88, Ἷ Βαᾳ. 
(--- 165, δ); 56, 11; τὰ 8. 
ναύς (ἃ. Τρύφων) δῦ, ὅ. 
οἱ ὥ. Ἀνάργυροι 35ῦ, 9: 'πα- 
λάτια 2δδ. 11. 14. 

τὰ Βάσσου (ἡ ϑεοτόκος) 3286, 
1δ: οἵ, Ε. ΚυγχίΖ, 2 στ. Τοχίθ 
ἅθμοσ ἀϊ6 Ἡ. ΤΏΘΟΡΒΒΠΟ Ῥ. 49. 

Βελονᾶ οἶκος 148, 6. 
Βεστιάριον 146, 2, οὗ δα. 

δα 178, 18. 
Βηϑλεὲμ ἡ μονή 218, 4. 
τὰ Βιγλεντίου 34, 10 (ΞΞ 

901, 8); δδ, Τ (ΞΞ 188, ); 
ὅθ, ̓ δ (ἐμβολοὺ): τὰ Βιγλεν- 
τίας ὁ ἅ. Προκόπιος 364, 8. 



ΙΝΌΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΨΥΞ. 

Βλαχέρναι, 600]. Μαγῖδο 14, 
ἴ (Δἀ.), 160, 21; 182, 10. 
16: 285, 18; 241, 21; 342, 
ὅδ: 561, 12; 268, 10: 292, 8: 
λοῦμα 181, 8; 342, 8; 388, 4. 

Βοσπόριον 3268, 18; Βόσπο- 
ρος (Ξ- Βοσπόριος ἄκρα) 8, 
1: 4, 1; Βοσπορία ἀκτή ὅ, θ. 
Β. ἅλς ὅ, 8, Β. πέλαγος 12, 
18. 

Βούκινον (Βύκινον ΒΗ) Ῥδ78 
᾿ς ΣΩΟΘΩΣΌΆΙΩ ΤΩΒΥΙ ΤΠΟΙΌΤΩ 281, 

ὃ: [Ὁ 6600]. 5. Απάγθδθ, 
Ῥοβίθῳ χορτοβολών 288, 1. 

Βονυηκολέων, παλάτια 3ῦθ, 4. 
Βουκόλια 8, 8. 
Βοῦς ἴοτυχτα: 48,11 Βαα. (Ξ:Ξ 180, 

4): δ4, 19 Βαα.; 148, 18; 170, 
1 (Ὁ ΕΝ, 269, 19. 

τὰ Βραχέος οἱ ἅ. ᾿άνάργυροι 
961, 4 (8). 

τὰ Βρύαντος παλάτια καὶ βου- 
γός 268, 10. 

Βώνου κινατέρνα 142, ὅ;: 189, 
1; 246, 171: 261, 11. 

Τὰ Γάϊνα 3202, ὅ (ρδοῃϊίοὺ 
ΒΟΙΊΡΒ1886 Γαϊνᾶ). 

τὰ Γαλάτου, ἡ ἁ. ἙΕἰρήνη 
911, 1. 

Γαληνοῦ ϑηρία Ἰοοὶ ποχχθῃ 
46, 16. 

τὰ Γαστρία μονή 21, 12. 
τὸ Γενικόν ϑιοτδυίασο Ῥ0]1- 
ΟὟ 1ἢ ρδϊαΐϊο 146, 1. 

τὸ Γεράνιον 140, ὅ. 
τὰ Γερίου 210. 10, ν. τὰ “1ε- 

ρίου. 
Γερμανοῦ οἷκος καὶ λοῦμα 

969, 10. 
γέφυρα ἐν τῷ ἁ. Μάμαντι 

88, 1 (ΞΞ- 161, 14); τῆς Χαλ- 
κηδόνος 161, 16. 

ἁ. Γεωργίου εὐχτήριον (εἰς 
τὰ «Σφωρακέου) 22ὅ, 19. 
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ναὸς τὰ Κοντάρια 2238, 19 
(Ο); ἐν τοῖς ἹΙερίου 210, 14: 
ἐν Καλχηδόνι 280, 10. 

τὰ Γηραγάϑης τὸ Πετρίον, 
γηροκομεῖον 240, ὅ. 

Γηροκομεῖα ν. οὐρπ. ἌἈ»ϑη- 
μίου, Δρματίου, Γηραγάϑης, 
Ζεξιοκράτου, ᾿Ισιδώρου, Κα- 
οιανοῦ, Ναρσοῦ, Πέτρου, 
Πράσινα, Σεβήρου, Φὥλωρεν- 
τίου, Ψαμαϑέου; οἵ, 340, 1. 

Γουστίων, γοβίορα Δ4ὐγου- 
στίων 1δὅ8, 10. 

τὰ Γρηγορίας, μονή 210, 18. 
ἁ. Γρηγορίου ναὸς τὸ Ξηρο- 

κήπιον 348, 20 (6 σοπΙθοῦ. 
Ιδιῦ. οὐδ 296, 19 οὐ 
410, 14). 

Δαλμάτου μονή 380, ὅ. 
ΖΔαμαλίδος κίων, βωμός, στήλη 

12. 18, οὗ Ἄἄρκλα. 
4Δαματρὺ τὰ παλάτια 269, 8. 
ΖΔαμιανοῦ μονή 266, 11. 
τὰ Δαρείου οἷ. 148, 4. 
Δάφνη (παλάτιον) 148, 16: 

οὔθ, 10. 
Δεξιοκράτου(ς) ναὸς καὶ 

γηροκομεῖον 241, 14, πόρτα 
987, 18. 

τὸ Δεύτερον ὁ ὅσιος Ζωτικός 
286, 8 (Β); ἡ ἁ. Ἄννα 344, 3. 

ἅ. Δημήτριος ἄνωθεν τοῦ 
τείχους 296, 1. 

τὰ Διαπονίσσης ναός 280, 8. 
Διηγεστέας (ν. Ἰ. διγεστεύς, 

διγιστέον), τρίκλινος καὶ ναὸς 
τῆς ἁ. Ἄννης 282, 18. 

Διΐππιον ὁ ἄἅ. Φωκᾶς, Ῥοβίοδ 
ἅ. Ἰωάννης ϑεοῖλ. ἴὰ ΜΊ]ΠΟ 
168, 16 5αᾳα.:; 1δ7, 19. 

Διμακέλιν (ν.]. Δεωμακέλλιν) 
260, 16: οὗ οἴσοῃ. ῬϑβΟΒ. 
567. 12 (Μαιμομακέλλινλ οἱ 
ὁοἃ. Ῥδχυ. πλυὼ ΝΌΟΝ 

Δ 
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ΘΙ ΖασΒΌοσ. ἀθσ ΒΑγοΣ. ΑΚ. 
1891 11 41 (διμάκελλοτ). 

ἅ. Διομήδης 226. 11: 240,18. 
Δίου μονή 142, 4. 216, 8. 
Διοσκούρων ναός Ἶ, ὃ: χῶ- 

ρος οὗ, 16, 8. 
ἁ. Δομνίκας μονὴ τὰ '4λεξαν- 

δρείας 276, 19. 
τὰ Δόμνου 148, 8. 
ἃ. υνάμεως 600]. 714, 6 (Ὁ. 
τῶν δώδεκα ϑεῶν ναὸς πρὸς 

τῇ ἄκρᾳ τῆς Ποντικῆς 9α- 
λάσσης 14, π. 

Ἕβδομον- ᾿Ιωάννης ὁ ϑεο- 
λόγος 260, 11. 17, ᾿Ιωάννης 
ὁ Πρόδρομος 960, 14. οἵ. 
911, Ἴ. 9. 

Ἑἰκασία ν. ᾿Ικασία. 
Εἰρήνη ἡ παλαιά: οοά. 

᾽76. ὃ: 139. 16; 
214, ὃ (τ ᾿πατριαρχεῖον ᾿οἀᾶ, 
ΟΟ6); 322, 18: 2711. 1; ἁ. 
Εἰρ. τὰ Γαλάτου 2311, 1; ἁ. 
Εἰρ. τὸ Πέραμα, αὐτὶ ξενὼν 
(9) οὐ νοσοκομεῖον ἃ Μδτοὶ- 
8Ὼ0 σοπαϊύδ 284, 4: 214, 8 
(α); τὰ Εἰρήνης, ξενὼν δῸ 
Ισθὴο οομαϊΐαβ 246, 12. 

Ἑκάτης τέμενος 1, 2. 
ἐκκλησίαι Υ. βορποταθηΐβ. 
Ἐλευϑερίου λιμήν 184, 11; 

248, ὁ, 288, 16, παλάτια 
τῶν ἜΛ. 969, 18: ἄ. Ἐλευ- 
ϑέριος 216, 160. 

ἔμβολοι: Βιγλεντίου ὅθ, ὅ, 
Θεοδοσιανοῦ δῶ, 171, Κων- 
σταντινιανοῦ ὅὕά4, 4, Δεον- 
τίου δ4, 14, Τετραδήσιος 
28, 12) (:- 200, 3), 34, 17| 
Τρωαδήσιοι 16, 1 (--- 188, 
1), ἔμβολοι δ΄ 148. 12: ἐμ. 
ἐν τῷ Φόρῳ 174,6; 580,. 
οὐ 953, 12, 

ΙΝΘΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΨΗ. 

τὸ ᾿Εξακιόνιν: 1ἴὈ1 λουτρόν 
82, 14: ἀβαὰθ 60 ῥσοϊηουῦ 
τηοθηΐϊα Οὐμδίαηύ. 142, 2: 
148. 19; 160, 18: 180, 19: 
211, 16: 1Ὁ1 666]. τῆς ἁ. 
Τριάδος, ροδβύθα τῶν ἁ. ̓ 4πο- 
στόλων πυπουραίω 281. 9: 
οὗ, 181, 19. 

τὰ Ἐξκούβιτα 818 Ῥϑδ]δὺ 
144, 12. 

τῆς Ἑπταλύχνου ϑόλος ἔσω- 
εν τῶν Σχολῶν 144, 14. ᾿ 

Ἑπτάσκαλον ὃ ἄ. Ἀχάκιος 
914; 4 σΧΗΘ); 219, 6. 

ἐργοδόσια 269, 14. 
Ἑστίαι δὰ Βοβρογαχα 10, 4. 
τὰ Εὐβούλου 148, 11: 204, 

14 (101 ξενών Η); ἴοι ἃ, 
Τρύφων 38, 4. 

τὰ Εὐγενίου ἡ ϑεοτόκος 220, 
8, Εὐγενίου πύργος 141, ὅ:; 
141, 11; 145, 8: 148, 16: 

ᾶ. Εὐδόξιος 918, 18 (Η0.. 
Εὐουρ άνης οἶκος, (ὄπισϑεν τῆς 
ἁγίας Σοφίας δαά. 6) 148,1 

τὰ Εὐσεβίου 362, 8. 
ἅ. Εὐσταϑιος 96, ὅ. 
Εὐτροπίου λιμὴν καὶ μονή 

267, 18: ὅ1τά͵ 6. 
ἁ. Εὐφ φημία ἐν τοῖς Ὀλυβρίου 

81, 12 (ΞΞ 164, 10); 288, 4; 
ἡ Πέτρα 240, 8: ἐν Πετρίῳ 
(μονή) 414, 1ὅ; ἐν Ἱππο- 
δρόμῳ 211, Ἵ; ἐν Καλχηδόνι 
197, 8: 6Ε, 911. 4, 

Εὐφημίας τῆς ἀδελφῆς 4έἐ- 
οντος βασιλέως, οἶκος πλη- 
σίον τοῦ Πιττάκη 161, 8. 

Εὐφροσύνης μονὴ τὰ ᾿Διβά- 
δια 348, 18. 

Ἐφεσιάτης δὰ Ῥοπίυμι 18, 
11. 

Ζεῦγμα 141, 16 (6); 4289, 10; 
1Ὸϊλ ξενὼν Θεοφίλου 186. 16; 



ἸΝΌΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΥΞ. 

ἐχκλ. τῶν ἁ. Ἀἀναργύρων 289. 
14. 

Ζεύξιππος (Ζεύξιππον) τὸ 
λουτρόν 16,1: 67, 14 (--168, 
δ): 10, 17; 11, 2 (ΞΞ 1171, 8); 
186, 18. 

Ζεύς: τοῦ Διὸς ναός 19, 
4 (-- 2309, 6); 38, 10 (-Ξ 169, 
δ); 140, 16: τοῦ Ζιὸς βωμός 
16, 16. 

Ζωὴ ἡ ἁγία" μονὴ εἰς τὴν Μο- 
κισίαν 314, 19. 

ὁ ὅσιος ξωστήρ() ν. ]. οοὰ, Η 
δὰ 267, 

ὁ ὕσιος Ζωτικὸς εἰς τὸ 4:εύ- 
τερον 3280, ὃ (οὗ. 286, 5); 
267, 8 (εἰς τοὺς Δωβούς Β). 

Ἡλιακὸν μετέωρον (ἴῃ Ρᾶδ]8- 
10) 68, ὅ. 

ἅ. Ἠλίας τὸ Πετρίον 289, 17. 
Ἤρας ναύς, Ῥοδίθδ ρΡ8]. ΗἸ6- 

᾿ χίοο 368, 9. 
Ἡρακλέους πύργος 6, ὅ Βαᾳα., 

ἄλσος 1δ, 1ὅ. ᾿ 
τὰ ἬἨρία (ν. ποί.) 268, 8 (Β); 

210, 10 (ΗΒ). 
ἅ. Ἠσαΐας καὶ «ΜΔαυρέντιος 

ἐν τῇ Πλατείᾳ 241, 11. 

ἁ. Θέκλα εἰς τὰ Κοντάρια 
181, 18; 228, 19. 

Θεοδοσιακὸς Φόρος ν. Ξηρο- 
λόφος. 

Θεοδοσιανοῦ ἔμβολοι δὅ2, 11. 
ἅ. Θεόδωρος τὰ Καρβουνάρια 

284. 8: τὰ Κλαυδίου 216, 8; 
τοῦ λεγ. Σικεὼν μονή 68, 6: 
τὰ Σφωρακίου 326, 18: οορῃι. 
ΠΟῸᾺ ϑϑααϊΐο 28, 14 (--Ξ- 200, 
4, ὉΌῚ τὰ Σφωρακίου 88- 
αἰϑατ); 24, 18.. 

Θεοκτίστου οἶκος 248, 12. 
Θεοτόκου ἐκκλησίαι: ν. ὁορτιο- 

τηθηΐϑ. 
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ἁ. Θεοφανώ, μνημοϑέσιον τῶν 
βασιλέων ἐν τοῖς ᾿ἡποστόλοις 
282, 1; 388, 9. 

Θεοφίλου τρίκλινος ν0] ξενών 
18δ, 16 βαα. (οὗ, Ο). 

Θροάκης ὅρος 1, 12. 
ἄ. Θωμᾶς τὰ ᾿ἁμαντίου, Ῥοβίθδ 

τοῦ ᾿Αδδᾶ 599, 9 (Ε); 349, 8. 

ἅἃ. Ἰάκωβος πλησίον τῶν 
Χαλκοπρατείων 2068, 11. 

᾿Ιβερίτξη οἶκος 160, 2. 
τὸ ᾿Ιδικόν (ἴῃ Ῥδ] 10) 14, 1. 
ἹΙερείας τὰ παλάτια 368, θ. 
τὰ Ἱερίου (ν.1 ἩΗρίων, Γερίου) 

εἰς τὸ πέραν 2710, 10. 
τὸ Ἱερὸν δὰ Βοβρογμι Υ. 

“Δώδεκα ϑεοί. 
᾿Ικανατίσσης οἶκος 148, ὅ. 
᾿Ικασίας μονή 142, 4: 216, 19. 
τὰ Ἴλλου ὁ ἄ. ᾿Ιωάννης ὃ 

Πρόδρο. 221, 8: 281, 18. 
᾿Ιουλιανοῦ λιμήν 6Ἷ,18 (ΞΞ188, 

6); 2382, 6: ἄ. Ἰουλιανός 
216, 4: ὁ καλ. Πέρδιξ (ΗΒ) 
240, 16: ᾿ἀρχιστράτηγος εἰς 
τὸν ἅ. ᾿Ιουλιανόν 286, 8. 

᾿Ιουστινιανοῦ λιμήν ἴα]Βδ 
Ἰροῦῖο οοἂ. Β 2382, 6: οἶκος 
279, 2: τρίκλινος 261, 3. 

ἹἽππικόν, ἹΙπποδρόμιον: ἴ, 
2: 16. 2: 101 του]ύδο βίδῦμδθ: 
86, 8 (-- 162, 539); 41, 10 
(:Ξ 119, 18); 42, 9 (-Ξ- 118, 
1); 48, 16; ὅ9, 14 (- 189, 
δ); 60, 23.58αα. (ΞΞ 190, 10); 
60, 18 (-- ϑ0, 19); 61, 7; 
61, 16--- 84, 15 (:Ξ 199, 16); 
β4, 14 (:Ξ- 198, 34); 61, 1ὅ: 
Ἴ0, 2 (--189. 9); 10, 11 
(Ξ 190, 1); ΤΊ, 8: ΤΙ; 11 
ᾧ-- 190, 8); 16, 9. -- 181, 
1: 14, 14π5αα.: 188, 17; 
191, ὅ; 398, 18: 239, ὅ: 
101 ναὸς τῆς ἁ. Εὐφυμίας 



9604 

. 17, 1; ἱἹἹππικοῦ παλάτια 
256, 8.--- Ῥαγίθ8 ΒΙΡΡΟΘΤΌΤΩΙ: 
κάϑισμα βασιλικόν οὗ στάμα 
45, 11 (--1ἴ8, 8): 60, 8. 
12. 10, ὃ (ΞΞ189, 10); 79, 
8. 12: 148, 16; 196, 16; 294, 
ῷ. --- κοχλίας ὁ ἀνερχόμενος 
εἰς τὸ κάϑισμα 288, 14. -“--- 
κάγκελλοι 80, 11; 1486. 11: 
168, 18 (6); 190, 4: 196, 
10. --- ἴκρια οὐ στοαί 16, 8. 
--- περίπατοι (τῶν β΄ μερῶν) 
82, ὅ (- 190. 8; 201, Ὥ); 
14ὅ,. 117. 21; 191, 10: 217, 
1 (6). --- καμπτῇρες οὐ ὀβε- 
λίσκοι 16, 4: 146, 18: 191, 
1. 8. --- ὁ σφενδών (ἴᾶτο ἡ 
σφενδών, Οἰΐδηῃ ταιϊὰβ ἡ 
σφενδόνη ἴῃ ο068.) 187, 8; 
1468, 17: 191, 11; 294. 12: 
916, 16. -- εἰλημα 301, 11 
(α). --- τὰ σκῦλα (ν. ]. τὰ 

, κοῖλα) 248, 14. --- φιάλη οὐ 
στυράκιον 218, 18. --- βαῦ- 
μίδες 181, 6, 146, 16: 994, 
10. --- Νεολαία 21, 4 (ΞΞ- 196, 
20). --- Νεκρά (Σάπραλ) 218, 
θ6. 11. -- ΠἸΚαμελαύκιον οὗ 
Πρωτόϑυρον 218, 9. --- 4ῆ- 
μοι 14, 18. --- ψυχρὰ κιν- 
στέρνα 181, ὅ. --- ὁ Χαλκοῦς 
181, 8. 

ἱπποδρύμια 8]1ὼ: τοῦ Τξυ- 
κανιστηρίου 226. 9: ἴῃ ρᾶ- 
Ἰαύϊο 386, 1δὅ: δὰ 5. Νίδιοδυ- 
ὕοτῃ 266, 6: ἃ ρϑ]δύϊο Ε]θὰ- 
6 }1 υὑϑαὰθ δὰᾷὰ Ατχηδϑέσι- 
δηῦχῃ 269, 16. 

τὰ ᾿Ισιδώρου" ναὸς καὶ γηρο- 
κομεῖον ῦά, 20; οἶκος 188, 
18 (οὗ, 144, 1). 

ἸΙσμαήλ ν-. Μανουήλ. 
ἅ.᾿Ιωάννης ὁ Θεολόγος" οορῃ. 

᾿ς ρφῃἜπσεον, βπέθα τοῦ ἃ. Φωκᾶ 
ἐν τῷ ήέῳ 168, 11 8α.: 

ΙΝΏΕΧ ΤΟΡΟΘΞΒΑΡΗΙΟΥΞ. 

110, 1 (ΒΕ); τὸ “Ἕβδομον 260, 
11. 11. 

, ἸΙωάννης ὁ Πρόδρομος" 
εὐκτήριον εἰς τὴν κόγχην 
τοῦ ἁ. Θεοδώρου τὰ Σφωρ. 
420, ὅ. --- εἰς τὰ Ἴλλου 221. 
8: 281, 18. --- ροβίθδ ἄ. ̓ 4ρ- 
'φέμιος ἡ Ὀξεῖα 286, 21. -- 
τὰ Κινϑήλια 286. 11. --- τὸ 
Ἕβδομον 260, 14. -- τὰ 
Πρύβου, αὉἱ Θοὐϊδτα ρδ]δύϊαχη 
148, 5: 349, 18 (Β.. -- αἱ 
᾿Δἀρκαδιαναί 2321, 12. --- εὖ- 
κτήριον ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλη- 
σίᾳ (Βαπτιστήριον) 82, 1; 
81, 6. --- ἡ παλαιὰ πόρτα, 
ὁ Πρόδρομος 142, ὃ: 2170, 
18 (παλαιὰ ΠέτραΒ.). 

[: Σ] 

ὁ Καβαλλάριςϊῃ ρααίϊο 148,2. 
τὰ Καλλιστράτου" τὰ Φλώρου 

καὶ Καλλιστράτου μονή 269,6. 
Καλχηδών (οὗ Χαλκηδών; 

γαιϊδὺ οοαά.) 9, 10Βαα.: 
12, 8: 197, 12: 198, 1; 280, 
11 (ἄ. Γεώργιος); αλχηδό- 
γος γέφυρα 161, 16; ποτα- 
μός 9, 14. 

Καμελαύκιον (ἰ]ΟἸΣἱατη [ἢ 
ΟἾΣΟΟ δῦ ῬΥΟΡΘ θύσῃ) 2178, 9. 

Καμίνια βαλανεῖον ἔξωϑεν 
τῆς πόλεως 186, 19 (οὗ. 220, 
11 δαῃ.). 

Κάμπος τοῦ Τριβουναλίου 1δ0, 
10. 

τὰ Κανικλείου 348, 12. 
Καπετώλιον Ατρ. ἴθ ποὐϊβ 

δα 18, 2. 
τὸ Καραβίτξιν ἡ ϑεοτόκος 

9938, 1. 
τὰ Καρβουνάρια ὁ ἅ. Θεό- 

δωρος 284, 8. 
ἡ Καρέα ὁ ἅ. ᾿Δκάκιος 258, 19. 
τὰ Καριανοῦ᾽ ναὸς καὶ γηρο- 

κομεῖον δι, Δ. 
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τὰ Καρπιανοῦ ἡ ϑεοτόκος 38ῦ, 
12; οἱ, 241. 19 (Ο.. 

Κάρπου καὶ Παπύλου μονή 
240, 18. 

Καρόα γ. Καρέα. 
Κασοσία ν. ἸΙκασία. 
καστέλλι(ο)ν 2θῦ, 18. 
κάτοπτρον (καϑρύπτιν 76) 

λουτρόν 14, 4. 
Κεντηνάρι(ο)ν ὁ πύργος 

264, 6. 
τὰ Κέρας 4, 3 8αα. 
Κερατοεμβόλι(οὴν ἐν τῷ 
Νεωρίῳ 211. 8. 

τὰ Κινϑήλια: 
Πρόδρ. 386, 11. 

κινστέρναι" γ. ΘΟψῈ.: ᾿'δετίου, 
ἤάσπαρος, ἡ Βασιλική, Βασι- 
λισκάριον, Βώνου, Κριοί, 
Μωκισία, Φιλοξένου. -- ἡ 

᾿ ζθυσορύη (Ὁ) 68, 1; ἡ ψυχρὰ 
“Ἱπποδρομίῳ 1δτ, 4. 

κίονες Υ. Αὐγουστεών, Ξηρο- 
λόφος, Ταῦρος, Φόρος Κων- 
σταντινιακός, ἃ. Σοφία, --- 
κίονες πλεκτοὶ τῶν Ἰξυκαλα- 
φρίων 141, 11; οὗ 196, 19: 
τὰ ξευχτὰ κιόνια 267, 10: 
κίων χαλκοῦς τοῦ Τετραπλεύ- 
φου ἕν Ἵπποδο. 187, 8 (6). 
κίων μετὰ σταυρίου πλη- 
σίον τῶν ᾿Αρτοπολείων ἐν τῇ 
αὐλῇ τῇ ᾿λυϑοστρώτῳ 18, 4; 
ἐν Φιλαδελφίῳ ὅ8, 12 (--- 118, 
15). 

τὰ Κλαυδίου ναὸς καὶ παλά- 
τίον 2348, 8: ὁ. ἅ. Θεόδωρος 
216, ὃ. 

Κολίανδρος πόρτα 182, 18. 
τὰ Κονδύλιον ὁ ἅ. Προκχό- 

σιος 386, 1. 
τὰ Κοντάρια ὅδ, 1 (ΞΞ- 187, 

11), ροβίθα ἡ ἁ. Θέκλα 187, 
18: 298, 19. 

Ἀοντομύτου οἶκος 148, 9. 

᾿Ιωάννης ὁ 
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Κοντοσκάλιν (κοντοσκέλιον) 
ὁ λιμήν ἰάθτα αὰἱ Σοφιῶν() 
599, 11 (Ε); 5266, 16 (Ε); ἡ 
πόρτα 2071, 16. 

Κορώνιον (ἢ Μίλιον 3ὅ, 18 
(-- 301, 20). 

Κοσμᾶς ᾿καὶ “αμιανός ν. ᾿4ν- 
ἄάργυροι. 

Κουκοροβίου μονή 417, 
1. 

Κουρατωρίκιον 200, 4 (ν. 
1. τὰ Κουράτορος : ψαὸς τὰ 
Κουράτορος πλησίον τοῦ Ταύ- 
ρου 289, 12 (6). 

Κρατεροῦ οἶκος 21,12 (ΞΞ- 202, 
19). 

Κριοί: κινστέρνα καὶ γηρο- 
κομεῖον καὶ λοῦμα εἰς τὰ 
᾿Δρματίου 288, 16. 

τὸ Κρύσταλλον ἡ ϑεοτόκος 
910, 1. 

Κυαιστορικίου παλάτια 3Ὅθ, 
9. 

Κύδαρος καὶ Βαρβύσης 
υταῖπῶ 1 Οὐοτὴθ ᾿πρϑυμίϊδ 
2.1 5Βαα., 4, 2; οὗ 7, 4. 

Κυνήγιον ΕἾρτα. ἀ6 ΝῊ ἐυτ- 
ΤΙΌὰΒ Ὁ. 6 ποΐ.; 8, 11 
-- 86 (Ξ- 162, 34); οἵ, 269, 
16 (6). 

Κυρίου ἐκκλησία (ῃ ρϑ]αὐϊο Ὁ) 
146, 1. 

τὰ Κύρου ἡ ϑεοτόκος 202, 11: 
τὰ ᾿4Αϑημίου πλησίον τοῦ 
Κύρου 201, 4 (ΟΜ) 

Κωνσταντιαναίθ1,..18; λου- 
τρόν Ἰῶ, 1δὅ (ΞΞ 196, 11, Ὁ] 
Κωνσταντίου λουτρόν): παλά- 
τιὰα 149, 30; ναὸς τῶν ἁγίων 
μ΄ 286, 14: τοῦ ἁ. Στεφά- 
ψου 281, ὃ: οὗ, 239, 12. 

Κωνσταντιανοῦ ἔμβολοι ὅ4, 
ὄὅ. 

Κωνσταντινιακπὸς 
0 14: τ΄ Φάρος. 

Φόρος 
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Κωνσταντίνου μονὴ γυναι- 
κεία 282, 6 (ΒΕ). 

-- ιβ΄ οἶκοι 110, 9. 
Κώνστας" Κώνσταντος παλά- 

τια 160, 1. 

ἅἄ. Λάξαρος μονὴ εἰς τοὺς 
Τόπους 222, ὅ: 288, 160. 

ΜΛαμία: ἡ (τοῦ παλατίου δαα. 
Θ) “αμία 119, ὅ (αχ Δ1. Τα); 
τρίκλινοι τῆς Λαμίας πιστω- 
ρείου 346, 11. 

ΜΛαμπροῦ οἶκος 148, 10. 
ἅἄ. Λαυρέντιος (ἐν τῇ Πλα- 

. φείᾳ οἷ. ΟΜ) 841, 11. 
Μαυσιακός 257, 1 (οἷ, νν. 1].). 
τὰ Λαύσου 160, 18 (0); 11ό, 

4: 286, 6: οἵ. Λαυσιακός. 
Λεοντίνου ἔμβολοι 54, 14. 
Μεωμακέλλιν ν. Διμακέλιν. 
Διβάδια (Λιβαδίτξια) μονὴ 

τῆς Εὐφροσύνης 348, 18. 
Λιμένες: ᾿Ελευϑερίου 184,11: 

248, 6; 288, 16: Εὐτροπίου 
2617, 18; 2314, 6: ᾿Ιουλιανοῦ 
61, 18 (-- 188, 6); 282, 6: 
Κοντοσκάλιν 329. 11 (Ε): 
2δὅ, 1ὅ (ΕΒ); οὗ, 2671. 106: 
Νεώριον 49, ὅ:; οὗ 61, 9 
(ΞΞ 188, 8); 1960, 14: Ὁρμίο- 
δου 281, 18; τῶν Σοφιῶν 
184, 11; 299, 11: 231, 14: 
841. 4; δῦ, 16 (Ε); 261, 9: 
988, 16. 

ἰψ: Λιβὸς μονή 2389, ὅ. 
ἅ. Λουκᾶς »νεκροτάφιον καὶ 

τρίκλινοι κτλ. 346, 8: 270, 
12 (Β.. 

λούματα οὗ λουτρά 11, 2 
(Ξξ 188, 2): ν᾿ οορεῃ. ᾿ἄρεο- 
βίνδου, ᾿Δρματίου, ᾿Αχιλλέως 
λ., Βλαχέρναι, λ. μέγα πλη- 
σίον τοῦ Βοός 269, 18, Γερ- 
“κανοῦ, ᾿Εξακιόνι(ο)ν, Ζεύξιπ- 
πορ, ἈΑαμέψεα, κάτοπτρον 

ΙΝΏΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΥΚ. 

146, 4, κριοί, Κωνσταντια- 
ναί, Οἰκονομίου, εἰς τὸ Πε- 
τρίν (ἢ 214, 16); τὰ Σμα- 
ράγδης. 

Δύκος ποταμός 281, 2: οἵ. 
41, 6 (-- 119, 16). 

τὰ Μάγγανα 141], 18; 148, 
14: 218, 16; 292, 1. 

Μαγναῦρα (οὐ Μαναῦρα) ὅθ, 
16 (Ξ- 111, 16); 68, 4; (168, 
10 ἴῃ θϑάθχῃ τ0 ὕσοὸ Μαγναῦ- 
ρα αἴογυμίας ἁἀρμαμέντα): 
144, 19: 211, 16. 

τὸ Μαλελία (μονή ΜΥΣ68, 1. 
Μαμαίνης οἶκος 148, 8. 
ἅ. Μάμας 80, 8 (ΞΞ 30ὅ, 8): 

89. 17: 260, 8: 296, 10; δὶ 
γέφυρα οὗ 8118 88, 1 (ΞΞ 161, 
14); 101 παλάτια, ναός, ἱππό- 
δρομος 266, 1; μονὴ εἰς τὸν 
Ξυλόκερκον 314, 4. 

ἄ. Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ ᾽16- 
μαήλ 142, ὅ; 51ῦ, 8. 

τὰ Μαρινακίου 69, 11: οὗ 
Μαρνακίου. 

Μαρκίας χήρας οἶκος 318, 9. 
ἄ. Μάρκος πλησίον τοῦ Ταύ- 

ρου 2117, 10. 
Μαρνακίου ἡ ϑεοτόχκος 280, 

12: οὗ, Μαρινακίου. 
Μαρτινάκη μονή 349, 1. 
τὰ Μαυριανοῦ 148, 4: 296, 

Ὡ. 288, ὅ: 101 ναὸς ᾿ἄναστα- 
σίας τῆς Ῥωμαίας 288, 10. 

Μαυρικίου βασ. οἶκος 288, ὅ. 
τὰ Μαύρου οἷ. 148, ὅ. 
τὰ Μεγεϑίας 381, 8. 
Μεσόφαλον ν0] Μεσόμφαλον 

919. 9. 
τῆς νέας Μετανοίας μονή 

574. 10. | 
ἅ. Μηνᾶς ἐν τῇ ἀκροπόλει ἴ, 

1: 84, 14 (-- 162, 9). 12, 11; 
1λ0. 1δ: 314. 8. 
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Μητατώριον ν. ἁ. Σοφία: 
Μητροπολίτονυ μονή 344, 18. 
ἅ. Μητροφάνης 248, 11: 

981, 8. 
Μίλιον 18, 8: 81, 19 (ΞΞ 306, 

41): 88, 10 (--- 166, δ); 88, 
18 (166, 16); 88, 11 (πού. 
Βυϊὰ.); 41, 19 βΒαᾳ. (ε- 112, 
165α4ᾳ.), 49, 18: 141, 9: 
142. 8 Ψ0Δ.0); 148, 18; 168, 
18: 110, 18: 111, 16. 11; 
181, 18: 241. 17: 299, 68. -- 
Μίλιον κορώνιον (Ὁ) 2ὅ, 18 
(-- 207, 20). 

Μιχαήλ ν. ᾿Αρχιστράτηγος. 
Μνημοϑέσιον τῶν βασιλέων 

ἐν τοῖς ἁ. ᾿ἀποστόλοις Υ. 8. ν. 
Θεοφανώ οἱ ἌἌπόστολοι. --- 
μνημοϑ'. τῶν ὀρϑοδόξων καὶ 
αἱρετικῶν ἰοϊάρη 388, 10. 

τὰ Μοδέστου 148, 9 (00]]. 
141 22 βαα.). 

Μόδιον 21, 10. 138: 28, 10 
τς 2023, 17); οὗ, Δη. Τε. ἴῃ 

ποὐύϊβ δ 28, 10: --- 119, 1. 
Μόλιον δὲ οοιτυρίαμαη 6Χ 

Μόδιονν ὅ1, 4: οὗ 134, 10. 
Μοναί, μοναστήρια: ν. 

οοσποχηθηΐα; μοναστήριον 
γυναικεῖον, Ῥοβύθδ Θεοφίλου 
ξενών 18ῦ, 19 (Ὁ. --- τὰ ἔξω 
μοναστήρια 801, 26 -- 29: 
812, 9---12.. --- τὰ περατικά 
801, 80.--- 802, 16: 819, 18 
--- 38. --- τὰ ἀντιπέραν 802, 
16 βαα.; 818, 1 Βαα. 

τὸ Μονόλιϑον ἴῃ δίχαύορϊο 
οὐ Βρροάγσγοιοο 188, 16: 
184, 8: 191, 9; οὗ, 806, 96. 

τοῦ Μουσελὲ ὁ οἶκος 308, 6. 
τὸ Μυρέλαιον 3888, 1: τὰ 

δύο Μυρέλαια 3δ8, 1: Μυ- 
ρελαίου ἡ μονή 308, 1. 

Μυρίανδρος πόρτα 182. 16. 
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Μυρόδωνος μονὴ (ΗΒ, τ6}}. 
μυρέλαια) 38, 1. 

Μυροκέρατον (μυριοκεντι- 
νάρυν ὴ ἡ μονή 216, 6. 

ᾶ. Μώκιος Δῃηρ. ἴπ πούϊβ δᾶ. 
18, 2; 19, 2 βαα. (ΞΞ 209, 8); 
914. 9; 21, ὅ; 346, 3; τὰ 
κοῦφα τοῦ ἁ. Μωκίου 198, 
18. 

Μωκισία κινστέρνα 346, 19: 
916, 1. 

Ναοΐ ν. οορῃ. --- ναὸς πα- 
λαιός δ1, 1. 

Νάρσης᾽ ὁ ἄ. Παντελεήμων 
τοῦ Ναρσῆ 3248, 16 (ΗΕ); τὰ 
Νάρσου: οἶκος, ξενών, γηρο- 
κομεῖον, ναός 349, 1--4. 

ἡ Νέα ἐκκλησία 148, 8: 226, 
10; 261, ὃ: 2380, 8; 288, 16: 
ἡ νέα καλουμένη μονή ν.]. 
914, 9. ὁ ἀρχιστράτηγος ὁ 
μικρὸς τῆς Νέας 212, 11. 

Νεκρά ἴῃ Βϊρροάγ. 2718, 6 

Νεολαία ἴῃ Ὠϊρροάγ. 21, 4 
--- 190, 90). 

Νεώριον 67, 9 (ΞΞ188, 8); 
2711, 8: Νεωρίσιος λιμήν 49, 
ὅ (Ξ- 180, 14): λέμνη τοῦ 
ΝΝεωρίου 196, 14. 

Νικολάου δομεστίκου οἶκος 
948, 1. 

ἅ. Νικόλαος τὰ Βασιλίδου 
919, 12. 

Νοσοκομεῖα πλὴσίον τῆς ἁ. 
Εἰρήνης τὸ Πέραμα 384, 6: 
ξενὼν Θεοφίλου 188, 18. 

ἅ. Νοτάριοι 318, 8. 
τὰ Νούμερα 144, 16: 218, 

14͵ 

Ξενῶνες γ6] ξενοδοχεῖα : ξεν. 
τῶν Ῥωμαίων εἰς τὸ «λωνίτξιν 
16. ἃ. Θεοφδον δ. ὸς 
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Σαμψών 2ὅά͵ 14. οὗ. ἁ. Εἰ- 
ρήνη, Αἶψ, ΠΝ Εὕ- 

, βουλος. 
Ξηροκεράμου μονὴ ὁ ἅ. Μά- 
μὰρ (ξυλόκερκος Α ΟΝ): 214, 

Κηφόκερκος Υ. δυλόκερκος. 
Ξηροκήπιον ὃ ἅ. Γρηγόριος 

943, 90. 
Ξηρόλοφος Οὕχα τηϑρηϑ 60- 

Ἰυσηδϑδ ἸΤΏΘΟΔΟΒΙΙ 82, 7 
(Ξ- 100, 21 οὖ 207, 11); ΘΤ, 
ὃ (ΞΞ 160, 21); 116, 17; 180, 
16; 2710, 4. 101 ἑπτὰ κίονες 
67, 1; ᾿Ροβέθϑ Θεοδοσιακὸς 
φόρος ᾿ἀααιέ 201, 14. 

Ξυλινίτου μονή 818, 12. 
Ξυλόκερκος (. 1. ξηρόκερκορ) 

2ὅ9, ὃ; ἡ μονὴ τοῦ ἕ. ὁ ἄ. 
Μάμας 214, 4. 

. Ὁδηγήτρια 292, 7. 
οἱ Ὁδηγοὶ ἡ ϑεοτύκος 228, ὃ; 
Οἰκονομίου μέγα λουτρὸν 

πλησίον τοῦ Τξυκανιστηρίου 
1486, 6. 

Οἶκοι: ν. οορπι. --- οἱ εβ΄ οἶποι 
Κωνσταντίνου 110, 9: οὗ 
146, ὅ --- 148, 11. 

τὸ Ὀκχτάγωνον γ6] Σμύρνιον 
200, 1; τὸ Τετραδήσιον τὸ 
Ὄκε. 998, 1. 

τὰ Ὀλυβρίου ἡ ἃ. Εὐφημία 
81, 18: 288, 4͵ 

ἡ Ὀξεῖα ὁ ἄ. ᾿Δρτέμιος δαΐθδ 
ὁ ἅ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρ. 388, 
21. 

Ὀξυβαφεῖον 249, 4. 
Ὄριον οἴ. Ὡρεῖον. 
Ὁρμίσδου λιμήν 281, 18. 
Ὀρφανοτροφεῖον: ὁ ἃ. Παῦ- 

λος 2386, 1: 267, 1. 
Ὅσεος» 986, 8; 967, 8. 

όρδεκέον ἀφές 141, 8: οἷ- 
πος εἰς τὰ Χαμένου καὶ εἰς 

ΙΝΘΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΨΆ. 

τὸ Στρατ. 320, 10; τὰ Οὐρβ. 
ἡ ϑεοτόκος 490, 6. 

παλαιὸς νεώς ὅ1, 1. 
Παλαμίδου μονή (νυ. 1. πηλα- 

μύδου, πελαμίδι Θίο.) 268, 8. 
Παλάτια Κωνσταντίνου (ἀν- 

ακτορικοὶ οἶκοι, βασίλεια): 
βασιλείων αὐλή 18, ἃ; ὅ1, 1 
δ, 16; 88, 8 (-- 166, ὃ): 
10, 18: 82, Ὁ; 84, ὅ: 86, 1: 
91. 4.10: 104, 8. Ῥαὶ]. ο1.8- 
αὺθ Ῥᾶχίο8 144. 12 βΒαα.; 162, 
12. παλάτια τὰ ἐπάνω 14, 
4, Περίπατος τοῦ παλατίου 
1605, εἰ ἡ τοῦ πα. Ααμία 
119, 6 (0); ἡλιακὸς τοῦ παλ. 
280, ῶ: τὸ Πάνϑεον 262, 
10: τριβουνάλιον τοῦ παῖ. 
108, 1 (8βθρα οἴ. 89, 4): οὗ 
211, 10 (44); 228, 2 (Ε); 
94Ἴ, 18: 261, 16: 966, 10--- 
201, ὁ; 267, 2, 2171. 16 Βαα.; 
288, 1ὅ. 

Παλάτια τοῦ ᾿Αγαϑονίκου 
20, 8 (ΞΞ 308, 8); “λωνίτξιν 
918, 1: τοῦ Βασιλίσκου Φδῦ, 
14. τοῦ Βουκολέοντος 966, 
4. τοῦ Βρύαντος 268, 10: 

τοῦ Βύξαντος ἕν τῇ ἀκρο- 
πόλει 140, 1δὅ: Ζαματρύ 269, 
ὃ; τοῦ ᾿Ελευϑερίου 269, 18: 
τὰ ἱἹΙερείας 368, 6; τοῦ Ἴπ- 
πικοῦ 266, 8; Κλαυδίου 248, 
ὅδ; τοῦ Κυαιστορικίου 366, 
8: Κωγνσταντιαναί 149, 80: 
Κώνσταντος 100, 1; τοῦ ἁ. 
Μάμαντος 266, 8: τὰ μικρὰ 
σαλατίτξια εἰς τὰ Προκοπίου 
(-. 1. Προκοπίας) 2θ8, 8 (Ό;: 
τῶν Πηγῶν 261͵ 8; ἐν τῷ 
Πιττάκῃ θᾶ, 1: εἰς τὰ Πρό- 
βου 349, 19: ᾿Σευήρου δ, 
18: Σινάτου 201, 4: τῶν 
Σοφιῶν δῦ, ΔῸΣ αἱ Σοφια- 
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ψαί (πέραν τοῦ Στενοῦ) 267, 
9; εἰς τὸν Ταῦρον 1710, 2 
(80. οὗ Δῃ. Τὰ. δὰ Ῥαγαδβί. 
8 66 φ. 66)); δῶ, 1 (-- 166, 
8): 264, 6; Τριβουνάλιον 89, 
4 (Ξ-Ξ- 168, 1); Ψωμαϑέα 216, 
1. Οῇ Χαλκῆ. 

ΠΠάνϑεον ῬδῚΒ Ῥδ]αῦ 262, 
10. 

ἅ. ᾿Παντελεήμων ἡ μονὴ τὰ 
᾿Αρμαμενταρέας 26ὅ, 1; εἰς 
τὸ Χρυσοβάλανον 348, 8; 
τοῦ Ναρσῆ 248, 1ὅ (ΒΕ). 

ἄ. Πάντες 281, 4. 
Ππαπύλας ν. Κάρπος. 
ΠΙἊΑατριαρχεῖον 214, 2 (ἡ ἁ. 

Εἰρήνη). 
ΠΙατρικίας ἡ ϑεοτόκος ὄπι- 

σϑεν τῆς ἁ. Σοφίας 3219, 
4. 

τὰ Παυλίνης οἱ ἄ. ἀνάργυροι 
(μονὴ τοῦ Παυλίνου ΒΒ): 
261, 1. 

ἄ. Παῦλος τὸ ὀρφανοτροφεῖον 
986, 1: 267, 1. 

Πελαργοὶ τρεῖς 11, 2 (οἴ, ἔσδο- 
ἔυμα δὰ ῬΟΙδΥυρσύτα: βοζο- 
τηθῃ. 4, 20. 4: 1, ὅ. 8). 

τὸ Πέραμα: 1τ0ὶ ἁ. Εἰρήνη 
284. 4. 

Πέρδιξ ὁ ἄ. ᾿Ιουλιανός 340, 
16. 

Περίπατος ν. [ἱππόδρομος οἷ 
παλάτια. 

ἡ Πέτρα: ἁ. Εὐφημία 340, 
8; ἡ παλαιὰ Πέτρα 344, 11 
(νυ. πού); 21ὅ, 18 (Β). 

τὸ Πετρίον: ἄ. ᾿Ηλίας 389, 
11. τὰ Γηραγάϑης 340, ὅ: 
οἶκος Πέτρου Βυρσυνιανοῦ 
264, 10: 101 Βορ]οσα οὗ ὃ8]- 
ὨΘΌτη 214, 16. 

ἅ. Πέτρος ν. ἁ. Σοφία. 
τὰ Πέτρου: οἶκος, ναός, γη- 

ροκομεῖον 2349, 12: 264, 11. 
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Πηγὴ ἡ ϑεοτόκος 2ὅ9͵ 14: 
παλάτια τῶν Πηγῶν 267͵ 
ὃ. 

Πηλαμύδου μονή ν. Παλα- 
μίδου. 

τὰ Πικριδίου (μονήν) 266, 
11. 

τοῦ Πιστωρείου τρίκλινος 
846, 11: οὗ 269, 11 (Β). 

ὁ Πιττάκης θῦ, ὅ; 166, 
18 βαα. 

ἡ Πλατεία 142, Ἰ (Ε); 241, 
11 (ΟΜ). 

Πλάτωνος εὐνούχου οἶκοι ἐν 
τῇ «Χελώνῃ 8ὅ͵ 8 (ΞΞΕ162, 
22 

ἅἄ. Πλάτων 282, 8. 
πλεκτοὶ κίονες 141, 11. 
Πολύανδρος πόρτα 182, 17. 

18: 909, 1. 
ἅ. Πολύευκτος 287, ὅ. 
τὰ Πονολύτου ἡ ϑεοτόκος 

(Πονολύτρια) 281, 10. 
Πόροται: χερσαία τῶν Βυξαν- 

τίων 141, 8. 10; πόρτα χερ- 
σαία τοῦ Φιλαδελφίου ὅθ, 
15 (-- 117, 11); ὅδ, 9; π. 
χερσαία ροείθα Μιλίου κα- 
μάρα 1817, 19: ἐν τῷ ᾿Εξα- 
κιονίῳ 148, 19 (6); 180, 20 
(6); παλαιὰ τοῦ Προδρόμου 
142, 8; 21, 18; π. κατωγαΐία 
90, 18 (:-196ὅ, 18). -- 
τὰ τείχη τῶν μεγάλων πορ- 
τῶν 50, 18 (-- 208, 11), Α4,- 
μιλιανοῦ 341, 6: βασιλικὴ 
ΑΌῚ ἅ. κάκιος ἡ Καρέα) 
ῷὅ8, 19 (Ε); «“Δεξιοκράτους 
281, 18: Κοντοσκάλιν 267, 
16; Μυρίανδρος, αυ8δ6 α161- 
ὑὰχ οὐ Πολύανδρος οὐ Κολί- 
ανδρος 182, 18: 269, 1; ἐξυ- 
λόκερκος 3ῦ9, 8: πέμπτη 
268, 17: σιδηρᾶ 14. 8: 257, 
᾿. Χαροίου Δ ας 
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19; Χρυσῆ νοὶ] Χρυσεία ν. 8. 
γ.; Ψωμαϑέου 21, 1. 

Πορφυροπωλεῖα 304, 12. 
Ποσειδῶνος τέμενος 6, 11; 

Ἴ, 11. 
Πραιτώριον ἴ9, 4: 218, 9: 

284, 19 
τὰ Πράσινα: 

939, ὃ 
τὰ Πρόβου: ἸΌ]Ϊ ναὸς ᾿Ιωάννου 

τοῦ Προδο. 148, 8: 249, 18 
(Β): ἃ. Πρύβος καὶ Τάραχος 

γηροκομεῖον 

καὶ ᾿ἀνδρόνικος 349, 6. 
Πρόδρομος: Υ. ᾿Ιωάννης 
“ρόδο. 

τὰ Προκοπίας μονή (Υ. 1. 
Προκοπίου) 2304, 18: 218, Ἶ 

(ΕΒ). 
ἄ. Προκόπιος ἐν τῇ Χελώνῃ 

(υ. 1. ἡ Χελών) 84, 18 (--- 162, 
14); 419, ὅ; 368, 11; τὸ 
Κονδύλιον 486, 1; τὰ Βι- 
γλεντίας 364, 8; μονή οἴ, τὰ 
Προκοπίας. 

τῶν Προμούντου μονή θθ, 
21. 

τὸ Προσφόρι(ο)ν͵ 268, 18. 
τὰ Πρωτασίου ἡ ϑεοτόκος 

220, 12. 
Πρωτόϑυρον! 1πῃ ΒΙΡΡΟΘΤ͵ΟΙΆΟ 

(οἴ, νν. 11.) 218, 9. 
οἱ πυλῶνες οἱ τρεῖς παρὰ 

Εὐβούλου κτισϑέντες 148, 
10. 

πύργοι: οἱ ἑπτὰ ἐν τοῖς Βυ- 
ξαντίου τείχεσι ὅ, 1 8αα.:; 
οἴ. δάη.; 141. 18: 981, ὃ Βαα.; 
σύργος Ἡρακλέους δ, ὅ οὗ 
δᾶπ.: κεντηνάριν ὁ πύργος 
964, 6. 

Ῥάβδος ἡ ϑεοτόκος 142, 1 οὐ 
8: 148, 117; 160, 20: 247, 

Ὥρας τέμεψος 6, 9. 

ΙΝΘΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΥΗ. 

Ῥοδανοῦ οἶκος 148, 1. 
Ῥουφινιαναί 216, 14. 
Ῥουφίνου μαγίστρου οἶκος 

216, 12, 
τὰ Ῥωμαίου μονή 2θ4͵ 14. 
τῶν Ῥω μαίων ξενοδόχιον εἰς 
, τὸ “λωνίτξιν 116, 2. 
ἃ. Ῥωμανός 34, 8. 

ἄ. Σαβέλ ν. Μανουήλ. 
τὰ Σαλλουστίου 148, 8. 
ὅσιος Σαμψών 38ῦ, 8 (Α,)ς 

ξενὼν (ἀντικρὺ τῆς ἁ. Σο- 
φίας Α4) 284, 14. 

Σάπρα ἴπ μἰρροᾶτ. 218, 10 
Ἐ). ( 

Σεμέστρης βωμός 2, 10; 4. 
1 87 : 

Σενάτον (ν. 1, Σινάτον): Σε- 
νάτα. οἶκοι τῆς συγκλήτου 
βουλῆς 11, 16 (ΞΕ 189, 8): 
24, 11 (ΞΞ 901, 4); 24, 30 
(ΞΞ 301, 1ὴ; 36, 9 (-- 301, 
18); 42, 18 (-Ξ 118. 4): -- 
1π ἴοτο: 49, 1ὅ βαα.; Απ. ΤΥ. 
8 ὅ9, 1 (Ξ-Ξ- 118. 14 Βαα.); 
118, 9; 2380, 8. 

Σευῆρος καλεῖται ὃ Ζεύξιπ- 
πος 67, 14 (οἵ. 168, δ); Σευ- 
ἤρου υἱοῦ Κάρου παλάτιον 
πλησίον τοῦ Ταύρου καὶ 
νεώς δή, 19: τὰ Σευήρου 

. γηροκομεῖον καὶ ναός 361, 
18 

ἅ. Σέργιος (καὶ Βάκχος) 382, 
ο:; 919. 2: 2392, 9. 

Σίγμα ἴὰ ραϊ]αϊοῦ 146, 2: 
δια τηοθῃ18 (2) 182, ὃ (οὗ, 264, 
ὃ τὸ σιγματοειδὲς τεῖχος): 
ἡ ϑεοτόκος εἰς τὸ Σ. 312, 18- 
ἅ. Στέφανος 2380, 11. 

Σιδηρᾶ πόρτα 146, 8: 267, 1. 
τὰ Σκληροῦ 148, ὅ. 
τὰ Σκῦλα (τὰ κοῖλα ἨΒ) 

οΔΒ, Δὰ. 
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τὰ Σμαράγδης (μονή) σὺν 
λουτρῷ 211, 

Σ μύ ονιον τὸ Ὀκχτάγωνον πλη- 
σίον τοῦ Τετραδησίονυ ἐμ- 
βόλου 38, 12 8βαα. (Ξ 200, 2). 

ἁ. Σορός ἐν Βλαχέρναις 242, 
ὅ; ΡῬΙΌΡΘ 85. Βοσαϑηυμλ 546. 
4: τὰ Χαλκοπρατεῖα 268, 4, 

ἁ. Σοφία (ἡ μεγάλη ἐκκλησία): 
14. 1 --108, 8; 284, 8-- 
286, 1δὅ; 26, ὅ (-- 140, 1 οὖ 
201, 16); ὦ Οοπδύδη 0 60Π- 
αιύῳ 14, 6: 140, 1: 214, 8: 
ἃ ΤὨΘΟΘΟΒΙΟ τοῃονδίδ ΤΠ, ὅ; 
8 Ταδύϊπδπο ἀ6 [πα δΙΏΘῺ 18 
οσχβίσχυοίδ Τὅ8βαα.; 21, 4 (-Ξ-202, 
11);:169, ὅ; 171. 11 οἷο. ; 4180 
ἔουσίυῦ ἃ Ἰυβύμο οχβίσχιοῦδ 
6880 108, 1. ---- Εχ τηδύρυϊδ 
ΒΌΡΟτῆυδ οχβσαυείυτ . ἀρο- 
β'01} 287, ὅ, 600]. τῆς Πηγῆς 
260, 8; 84870}1 ᾿ῃηβύδσ οβὺ 86, 
12 (- 168, 9); 222, 18 (Α}): 
1πᾶ8. Αὐἱδηὶ ῬΘΙ]απέατ 209, 
9. --- Ὁ δηλικάτος (τὸ δηλι- 
καάτον Ὁ) τῆς ἁ. Σοφίας 1η- 
οοχύαση αὐ1ὰ βιὺ 800, 9. -- 
ΒΕ ΘΟΙΘΒδ6 ρδυύθβ: ἢ ἄμ- 
βων οὐ σωλέα 18, 8; 98, 1; 
101, 14; 10ὅ, 8. 19; 101, 
10. --- αἱ δ' ἀψίϑες 93, 11: 
100, ὃ; ἡ κάτω ἀψίς 81, 9; 
ἡ ἄνω ἃ. 88,9. -- βαπτιστή- 
ριον Υ. εὐκτήρια. ---- βάσεις 
τῶν ἱερέων 94, ὅ. --- βῆμα 
19. 6 (Κ), ν. ϑυσιαστήριον. -- 
γυναικίτης 79, 16 8Βαᾳ.; 88, 
20; 108, 6. -- ᾿δεξαμενή 108, 
9. --- τὰ διαβατικὰ ἀπὸ τοῦ 
παλατίου εἰς τὴν ἐκκλ. 82. 
9. -- ἔδαφος (πάτος) 97, 4: 
102, 11; 101, 1ὅ. -- ἐπί: 
πεδὸν 81, 1. --- εὐχτήρια ἐν 
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τοῖς κατηχουμένοις 280, 14: 
᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου τὸ 
βαπτιστήριον 82, 4: 81, 6; 
τοῦ ἁ. Πέτρου 18, δ (Ὁ). -- 
ϑορόνος ἀρχιερέως 94. 6. -- 
ϑυσιαστήριον (ΞΞ:: βῆμα) 18,1: 
81, 7: 90, 15αα.; 94, 1. -- 
κατηχούμενα 8ὅ, 21; 280, 
14. -- κιβούριον 94, 12. -- 
κίονες, οἱ ὀκτὼ Ῥωμαῖοι 10, 
8: 8ῦ, 8: οἱ ὀκτὼ πράσινοι 
ἀπὸ ᾿Εφέσου 16, 16; 86, 8: 
τοῦ ἃ. Βασιλείου 19, 17: 
τοῦ ἁ. Γρηγορίου 80, 8. -- 
κύκλιον 94, 9. --- Δεοντάριν 
104, 1. --- λουτήρ 81, 2. -- 
ἹΜΜητατώριον 83, 1 (ΕΚ); 104, 
1. -- νάρϑηκες 81, 2. 10; 
98, 8. --- πάτος ν. ἔδαφος. --- 
σπινσοί 8ῦ, ὃ: 91, 18. --- πύλαι 
οὐ πυλεῶνες 96, 1 Βαα. «--- 
σκευοφυλακεῖον 18,0: 98,18 .--- 
συλλαγόνον 88 ,9(Ε, ξοτὺ. συλ- 
λογεῖον). - σωλέαν. ἀμβών».--- 
τράπεξαι 94, 8. 178αα.--- τρῦο- 
λος 81,9: 88, 9.1δὅ.92.12:10ὅ, 
12 8αα. --- ὑπερῷα ᾿δῦ, 14. 
88, 11. -- φιάλη 108. ΝΟ 
ἅγιον φρέαρ 18, 1: 98, 9. --- 
ὡρολογεῖον 82. τ. 84, ὅ: 
81, 6. 

αἱ Σοφίαι ρῬογίυβ οὗ ραϊαύϊδ 
148, 11; 288, 16; 292, 9. 
τῶν Σοφιῶν λιμήν 184, 11; 
999, 11; 281, 14; 341, 4; 
φδδ, 15 (Ε); 261, 11; 267, 
9: παλάτια 28, ἰδ. 

αἱ ᾿Σοφιαναὶ τὰ παλάτια 
πέραν τοῦ Στενοῦ 267, 9 
(οὗ Β.. 

τὰ Σπουδῆς ἡ μονή 261. 10: 
Στατήρ ὅπερ ἼἌδγεται Μόλιον 
(Μόδιον Ὁ) ὅ1, 

1) Οὗ Βγζ. Ζοιίβοισ. Χ (1901) Ὁ. δῦποα. 
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τὰ Στείρου (ν.]. τὰ Τξίρου) 
184, 4. 250, 11; ἴθ] ἃ. 4»- 
ἄργυροι 2320, 18. 

τὸ Στενόν 26, 9 (8); 808, 6. 
ἄ. Στέφανος (χειμέριος κοι- 
τών) 144, 18; εἰς Κωνσταν- 
τιανάς 986, 14. 289, 12: εἰς 
τὸ Σίγμα 480, 11. 

τὸ Στέψιμον ἴπ Ρδ]αὐϊο 144, 
11. 

τὰ Στουδίου: μονή 142, 4 
(Β); 347, 8; 314, ἢ. Στου- 

, δίτης 340, 8. 
τὸ Στρατήγιον Ἵ, 6; 17, 4 

(ΞΞ 188, 8); 141, ὁ; τὸ μέγα 
88,22 βα.: 66,7: 188,6. 16 (οὗ. 
806, 26); 184, 1: 218, ὅ; 
220, 11; 221. 8; μικρὸν Στρ. 
84, 8; 184, 9. 

τὰ Στρογγύλου: μονή 808, 2 
(ἰποουΐασα δὴ Οὐομπβίδηντο- 
ΡΟ]1). 

Συκαῖ ἾἼ, 9. 
τὰ Σφωρακίου ὃ ἅ. Θεόδω- 

ρος 200, 4 (οὗ. 28, 14); 29, 
18, 

αἱ Σχολαί 144. 18. 16; σχολὴ 
φυλαττόντων 40, 16 {-- 112, 
8 

Σ δ ϑ ἔνιον ὃ ἀρχιστράτηγος 
Απρ. ἰἴῃὰ ποὺϊβ δὰ 18, 2; 
967, 4. 

Σωτήρ: ἡ Χαλκῇ 282, 8 

ἅ. Ταράσιος μονή 26θ, 8. 
ἃ. Τάραχος Υ. Πρύβος. 
Ταῦρος ἔοτυτα ουτα ΟΟἸυϊηηδ 

οὐ βίαΐυδ ΤὨΘΟΔΟΒΙΙ: 80, 1 
(-Ξ- 304, 16); ὅ1, 11 (--Ξ- 166, 
8); 61, 11; δά, 20 (-- 176, 
20); 148, 18; 171, 1; 18, 1; 
216. 18; 248, 11; 2684, 4: 
964, 4; 2171, 11; 218, 2; 
289, 12 (α ναὸς τὰ Κουρά- 
ζορορ". 

ΙΝΌΘΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΥΚ. 

τάφοι οἵ, 198, 14: 2608, 8 (Β): 
ΦΊΟ, 12; 214, 16. 

τὰ τείχη. νθϑίοτ!β ΒΥΖΘΙΝ: ὅ, 
16. 16, 14 (-- 188, 1); 11, 
19; 1ὅ, 11. 141, 4; 281, 
4). Κωνσταντίνου 189. 12: 
140. 1ὅΒαα.; 148, 2 Βαα.; 
180, 20: 211, 98αα.;: 218, 
10 (οἷ. ποὐ.); 21ὅ, 1δὅ: 288, 
108α4α.; Θεοδοσίου 20, 11 5αα. 
(Ξ-- 308, 11. 18); 182, 
108αα.; 2ὅ2, 12: 266, 8. ὅ: 
ῶῦ9, 8; 29ὅ, 8; τὸ σιγ- 
ματοειδὲὲ τεῖχος 264, ὃ: 
οἵ, 160, ὅ; 2384, 16, (ΠΕ): 
969, 1 (Β). 

οἱ ὥ. Τεσσαράκοντα δδπίθα 
σιρραιτώριον 2384. 11: εἰς Κων- 
σταντιανάς 386, 1. 

Τετράβηλον ν. Τετράπυλον. 
Τετραδήσιος ἔμβολος 28, 12 

οὐ 24, 17 (Ξ-Ξ- 200, 32); τεέτρ. 
τὸ ὀκτάγωνον 226, Ἴ (πλη- 
σίον τῆς Χαλκῆς Ἐ): τετρ 
κίονες 116, 1. 

Τετράπλευρ' ος κίων 1. 6. ο06- 
Ἰβουβ ὦ Οομβὺ. Ροσραγσζορ. τθ- 
πογδίαβ 1π Οοἶτοο 1817, 8 (6). 

Τετράπυλον, ϑῃΐθδ ᾿τετρά- 
βηλον 181. 6. 

Τξαούτξη μονή 289, 1. 
τὰ Τξίρου ν. τὰ Στείρου. 
Τξυκαλαρεῖα 141, 11. 201, 

ὅ (τξουκάλι Βοἀιθγηΐβ Θ186- 
618 οβδὺ 0118 βού: ]18: τξζυκαλα- 
ρεῖον ἸρΊ θα Σ ξοσυτα ΟἸ]γΌ τη). 

Τζυκανιστήριον 14δ, 6: 
148, 14: 196, 12: 596, 8: 
219, 16; 292. 6. 

τὰ Τοξαρᾶ 380, 1. 
Τόποι οἱ λεγ. 88, 2 (ΞΞ- 164, 

18); 141. 12; 142, 1. 222, 
4 (πλησίον τοῦ ἁ. Λαξά- 
ρου). 

Τουβάκη οἷνος λό. 1. 



ΙΝΘΕΧ ΤΟΡΟΘΒΑΡΗΙΟΨΚ. 

ἁ. Τριὰς εἰς τὸ ᾿Βξακιόνι(ο)ν 
981, 9. 

Τροιβουνάλιον τὸ παλάτιον 
89, 4 (--168, 1); 61, 8: 
89, 1; 144. 16: 160, 10. 

τοίκλινοι ἴᾺ 08]. 328, 2; ἴῃ 
Τ:γοδηϊβίοσιο 226. 9 (0); 
τῆς «αμίας τοῦ πιστωρείου 
946, 11: ᾿Ιουστινιανοῦ 251: 
Φ; τοῦ μεγ. Κωνσταντίνου 
(Μαγναῦρα) 2311. 16; εἰς τὸν 
“Ἰιηγεστέαν 3282, 18: χρυσο- 
τοίκλινος 266, 7: ΤὨΏΘΟΡΆΙΙΣ 
186, 10. 

τοικύμβαλον τοῦ Τξυκανι- 
στηρίου 219, 1. 

ἅ. Τρύφων 36ῦ, 8. 
Τρωαδήσιοι ἔμβολοι 16, 1 

(ε-- 138, 1). 
Τυμβοσύνη ῬδΥΒ τηοΘῃ 1 11. 

20. 
Τυχαῖον τῆς πόλεως 6, 10, 

οἵ. πᾶ. ποιη. 8. ν. Τύχη. 

Φαρμακολύτρια" ἡ ἃ. ᾿άνα- 
στασία 360, 18. 

Φιλαϑδέλφι(ο)ν ὅθ, 11 (ΞΞ 177, 
16); ὅδ, 9 (-Ἰ18, 8); 66, 
14. οὐ 61, 2 (--1τῇ, 8. 10) 

ἅ. Φιλήμων 318, 18. 
ἅ. Φίλιππος 3τῦ, ὅ. 
Φιλόξενος κινστέρνα εἰς τὸν 

Φόρον πλησίον 141, 38 Βα.: 
800, 2. 

τὰ Φλωρεντίου" γηροκομεῖον 
261, 1. 

τὰ Φλώρου καὶ Καλλιστράτου" 
μονή 369, 6. 

Φόρος Κωνσταντινιακός 206, 
14: 11, 1 (ἐπώνυμος ἀγορὰ 
τοῦ βασιλέως) 11, 18 (ΞΞ 188, 
11); 36, 16; 80, 8 (-- 204, 
19); 80, 11 (-- 306, 9: 168, 
12: 160, 16); 81, 8 οὐ 18 
(-Ξ- 300, δ); 88, 12. 18 (ΞΞ 161, 
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10, υ᾽] πλακωτὸς φόρος 6): 
48. 18αα. (οὗ 118, 9); ὄδ, 
11; ὅθ, 1 (:- 111, 14); ὅ9, 
ὃ; 66, 12; 148, 18: 114, 2; 
δ0ῦ, ὅ. 19; 9217, 15: 218, 1. 
8: 280, 1; 381, 19: 800, 3. 
εἴλημα τοῦ Φόρου 2ὅ, 10 
(-Ξ 301, 16), οὗ. 48, 2. -- Ἢ 
ἀψὶς τῆς καμάρας τοῦ Φ. 
168, 11. ὁ κίων πορφυροῦς, 
ἡ μεγάλη στήλη, Ἀνήλιος: 11, 
18 (Ξ--188, 11); 56, 16 (-- 301, 
18); 81, 9 (:Ξ 306, ἢ); 88, 
19 (:-- 161, 10 6); 6, Ἰ 
(-Ξ- 117, 18); 188, 18 βααι; 
114. 1: 261, 8: 101 σταυρός 
160, 1ὅ. 

Φόρος --Ξ Αὐγουστεών θὅ. 18: 
Θεοδοσιακὸς Φ. ---ἰ Ξηρόλοφος 
ΟΊ, 14. 

Φόρος ἡ ϑεοτόκος 22ὅ. 10: 
967, ὃ: 288, 1ὅ. 

Φόσσα 84, 11: 61, 11. 
Φουρκόληστον Υ. 

λισϑρον. 
Φρίξου λιμήν ἴῃ Βοβροτο 14, 8. 
φυλακαί" εἰς τὸ Στρατήγιον 

218, 6. 10; εἰς τὰ Νούμερα 
918. 16. 

ἅ. Φωκᾶς ἐν τῷ Μιλίῳ, ροβίον 
ἅ. ᾿Ιωάννης ϑεολόγος 1068, 
18. (6. Ἐ); 267, 1. 

Φωκόλιστρον 228, [. 

Φωκχύ- 

Χαλινάρια 380, 2. 
Χαλκῆ 88, 1 (-Ξ 164, 19); 38, 

10; δ1, 14 {- 166, δ); 10, 
4 οὐ 9 οὐ 18 (---16θ8, 2 5αᾳ.); 
88, 6 (βασιλικὴ πύλη; τῆς 
Χαλκῆς δἀᾶ. 104, 17); 144, 
15. 140, 12: 148, 18; 168, 
16 βααᾳ.; 196. 20: 207, ὅ; 
918, 1ὅ; 219, 18; 228, 1 (ΕΒ); 
989, 15; 292, ὅ. -- ὁ Σωτὴρ 
ἡ Χαλκῆ 282, 8. 
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.Χαλκηδών ν. Καλχηδών. 
Χαλκοπρατεῖα ἡ ϑεοτόκος 

141, 9: 998, 19: 9268, 4. 
Χαλκοῦς (80. κίων ὁ τετρά- 

πλευρος) 181, 8 (οὗ, 6); 1. 6. 
ΟὈΘ]1ΒΟῸΒ ΕΙΡΡΟΘΤΟΙΩΙ ἃ Οομϑύ. 
ῬοΙΡΆὮ. σϑῃογδῦαβ. 

τὰ Χαμένου 1Όὶ ἀοχηυβ ὈτὈὶ- 
οἷἱ 220, 11. 

.Χαραγή ὅδ2, 20. 
Χαρσίου (ν.]. Χαρισίου) πόρτα 

182, 18 (6); 268, 19. 
Χελώνη᾽ ἅ. Προκόπιος 8ῦ, 1. 

9 (-- 165, 14); 219, ὅ; 9268, 
11. 

.Χριστοκάμαρον (Υ.]. Χρυσο- 
κάμαρον) 288, 4. 

Χρυσεία γ0] Χρυσῆῇ πόρτα᾽ 
89, 6. 160, 18. 30. 39: 169, 
4 (οἵ, 6); 182, 8. 1δ. 19 (Ὁ): 
182, 20 βαᾳ.; 288, 16: 292, 6. 

Χρυσοβάλανον ὃ ἃ. Παντελε- 
ἥμων οὐ ὁ ἅ. ᾿Αρχιστράτηγος 
948. 1. 

.Χρυσοκάμαρον (ν.]. Χριστο- 
κάμαρον) 252, 11. 2ὅ8, 4. 

ΙΝΌΕΧ ΤΟΡΟΘΕΒΔΑΡΗΙΟΨΥΗ. 

ἡ Χρυσοκέραμος ἕκκλ. πέρ- 
αϑεν τοῦ Στενοῦ 267, 6. 

Χρυσόκλαβον(ὶῃ Ρ8].3)145,8. 
Χρυσόπολις ὕ, ; 13, 8; 186, 

δ: 188, 19: 264, 2. 
Χρυσορόη 68, 1. 
Χρυσόροφος νγ. Βασιλική. 
Χρυσοτρίκλινος 2ὅ6, 1. 
Χώρα ἡ μονή 218, 10. 

Ψαμαϑίου π. γν. Ψωμαϑέου π. 
Ψαρέλαιον μονή, δαΐοα Μυρέ- 

λαιον 3288, 1. 
τὰ Ψηφᾷᾶ'" ναὸς ἁ. Ἀναστασίας 

τῆς Ῥωμαίας 388, 18. 
Ψωμαϑέου πόρτα 21ῦ, 18: 
παλάτια οὗ γηροκομεῖον 210, 
1; ὁ Ψωμαϑεύς 208, 11. 

Ὠάτον πρὸς τὴν Νέαν κεί- 
μενον 14, 2. 

᾿ὩΘρεῖον 31, 9 Βαα. (ΞΞΞ- 802, 17). 
Ὡρολόγιον (ὡρολογεῖον) ἴῃ 

5, ΒΟΡΒία γν. 8. νυ. Σοφία; 
δὰ 179, 11 (οἴ. Απ. Τιὴ); 21, 
10 (ΞΞΞ 202, 18); ἴῃ ἔοτο 2318, 8. 

Δἀάοπᾶδ οἱ Οορυ ρα πα. 

Αἃ ξαβοϊουϊασα ρῥυΐοσθα. ἢ) 

Ῥ, ΧΙΠ 1. ὁ ἱπϑ 8δογῖδο (γν. δὰ η. 18). 
Ῥ. ΧΥ͂ 1. 8 δογὶδ6 ὈὨυθβάθηβθση (ῃ. ὄ). 
Ῥ. ΧΥ͂Ι ροδὲ τι. 238 Ἰηβϑογο: Ῥτιδοίοσοδ ἴῃ ΘΟ] θὰ8Β Αὐμο 18 8860. 

ΧΥῚ --- ΧΙΧ βδδριβδίσηθ Ναασσαῦϊο 4 8. Βορμίωῳ οοπεποίαυσ, 
γ. [μϑιηΡτοΒ ἢ. 1692, 2802, 4468, 4608, 4809, 4814, 4860, ὅδ06. 

Ῥ.- ΧΥΙΙ 1. ὁ δογίδο Διήγησις κατὰ πολλὰ ὡραῖα κτλ. 
.-.....- 

1) ΙΘΘΥ̓ΆΤΩ Θύϊατα 68 αἀὰ80 ἰὰ ἅτιο ἴδβολοσ ἴ Ὁ. 184 δαπούδνυ!. 



Ἔ π-π ὋΠὌΌΡΘΞ 

Ὁ "Ὁ Ὁ Ὁ ΘΠ ὌΠ Ἐπ Ὁ πὶ Ὀ σ Ὁ Ὁ 

ΑΠΌΕΝΌΑ ΕἼ ΟΟΒΕΙΘΕΝΙΡΑ͂. δ10 

.1, 1ὅ 8α. δογῖδε ϑυϊᾶδββ 8. ν. Κωνσταντῖνος οὐ Κωνσταντί- 
[ 

γου πόλις. 

. 8. 1 8βογῖδε γὰρ. 

.6.,, 34 δογῖδα 86, 30 βΒαα. Β »γῸ 806, 6 Β. 

. 11. 21 αὐ τοδέϊπιοπῖα ααἀᾶ6: Οοπδῦ. ῬοΙρΡΗ. 6 ὑβοχηδί. 3, 12, 
. Επιδίαϊ. ἴῃ ὈΊοηγβ. Ῥοσϊοωοί. 140. 

. 1ὅ αα ἐοδίϊηιοηῖα ααὐάᾶθ: 8 81. Οὗ, Ζοβίτα. 11 80, 2: 1 81, 1. 
. 21, 12 δογίδε ἀνὰ »γῸ μετὰ. 
. 21 δΡΡ. οχιῦ. 1. 1 δογῖίδε οχ Οοάϊηο Π 81---91. 
. 22. 230 8ογίδο Κρόνος χρυσέγκαυστος. 
. 28, 12 οὐ 34, 11 δογίδε Τετραδησίου οὐ Τετραδησίῳ. 
. 0, 4 8αα. Οὗ Εἰ. Μδδββ, Απδϊθοῦα βδοσδ οὗ ργυοΐδιϑ Μαυρυσσὶ 

1901 οὐ Βγχ. Ζ. ΧΙ (1902) 164 Βα. 
. 46, 17 ἀοῖο Ἷ. 4 --- ». 21, 4. 
2 ἴηι ἐσδίϊηιομτὲδ δογῖδο Οοάϊῃ. ΗΠ 97 οὐ 978. 

. 38, 8 αῃ τὸν σῖτον (ῤῆγλον» ἀπεμπωλῶν)ϑ Οἷ., Ρ. 119. 9. 
81 ἐφ, ἐοϑίέϊηγογυῖῖβ δογίδα 8 11 Οοάϊη. Π 1028. 
81, 11 αὶ ἕνα τῶν ὄπισϑεν πόδα 

. 82, 39. βογίδο ((οαΐπ. ΠΟ 16, Ρ. ὅ8, 16 Β). 

. 82, 34 δογῖδο ((οάϊπ. Π 19, ν». 80, 1 Β.). 
88 τη) αῃ». ογὶξ. ἴ. 4 βογῖδα (οἷ. Ῥ. 2ὅ, 19). 

. 41. 14 οὐ 1ὅ δογῖδο ᾿Ανθημίου. Οἵ. Ῥατροῖτο Βγ2. 2. ΧΙ (1908) 
Ῥ. 884. 

. 49 ἠῃ αρρ. ογϊξ. αα 1. 123 8ογῖδε: ϑίσυταυϊὕζαθ γῸ ϑ σαταηϊύζδθ. 

. 1 ἐμ αρρ. ογῖΐ. αα ἴ. 4 βογῖίδο: δὲ μόδιον Ρ7Ὸ δᾷ μῶλον. 

. 62 ὧἠηι αρρ. ογιὶέ. αὦ 1. 11 βογῖδο: κάμπτον. 

. θ8, 10 ὥσπερ ζὁρ)ῶνται. 

. 64, 8 ἐν τοῖς βραχιόνοις διδύμοις ὃ 

. θῦ, 11 Ἔν δὲ τοῖς Σωξ. γράμμασι, φησιν ποία πιαγσίπαζὲδ αα 
Θεόδωρος 6886 υἱἀείμγ. Τωπηι βογίδομάμη ὡς ὁ Θεόὀδωρός 
φησι. ᾿Ιουστινιανὸς δ᾽ ἐστίν, ὃ κτλ. 

. 12 τηΐοῦ ἐοδέϊηιοηΐα δογῖδο: Οοαΐη. Π Τ0Ὸ ρ»γὸ Π 11. 

. 18 ἑηίον ἰοδέϊηιοπῖα 8ογῖδο: Οοαϊη. Π 11 ργοὸ 1Π| 10. 

. 19 ἡ αν. ογῖξ. αἀᾶδ: 8 ὁ βασιλὲς Β.. 

. 81, 1 ἠμφιεσμένην οοτγιρέμην πορ 65. ΟἿ. Οοπδύδην. ΡΟΥΡΆ. 
Πὴ0 οδοσ. ρ. ὅ00, 6. 

. 82 τη αρ». ογἱέ. αα 1. 7 βογίδο μετατώριον »γῸ μετακώριον. 

. 96 ἑηέον ἱἐεδίμηοπια αὐ ἴἱ. 7 ζαῖδο πιόὸ ηινμαυῖ886 Ἰυβύτη 1 
ἀθοσβαμα πιομοί 7,. Τγαιδα ςοΉ  ογ6η.8 στὰ Παίϊογμηι. 

. 106, 11 καὶ ζοὐκ))ξέλαβε πῆξιν ὁ τροῦλος. Ῥατγροῖγε Βγα. 2. ΧΙ] 
(4908) ν. 884. 

ΘΟΙΓΙΡίοσοθ Οσίρ. Οομπδίαπίι. ΤΙ. δὼ 
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Δ ξαβοϊοαυ!ασα αἸύθσγυπι. 

Ρ, 146, 3 δογίδε Σίγμα. 
Ρ. 160 αὐ ἐρρξέπιοννία αὐᾶε: ϑγιιαχας. θοοὶ. Ο. Ρ. Ρ. 19 ἃ. ΠοΙθμαγθ. 
Ρ. 169 αἀ ἐοδίἐπιοπία αἀάε: Ἷ. 1---τἹ, ΟἸγοδΒ Ῥ. δ06, 10---11. 
Ῥ. 161, 16 ἀεῖδ παδίαπι ροδὲ Μάμαντος ἀμιδίαπι. 
Ρ. 168 ἐπ ἀρρ. οτίξ. αα 1. 16 ϑογίδε (βοτ. προεστοιχείωτο). 
Ρ. 1θ4, 11 »οδὲ (μβῖΎ ἕπβοτε βαδίαπι!. 
Ῥ. 166 ἐπ᾿ ἀρ. οτιί. αὦ 1. 9 πανῖδο , ἐσφραγισμένη, 
Ρ. 110, 4 οὐ 18 βογίδε ἈΦ τὸ 
Ῥ. 110, 18 ἀοῖε παδέαπι, 
Ῥ, 111) 10 ϑογίδε κρατοῦντα. 
Ρ. 11: αἂ ἐεδιϊπιονιΐα αἀά: 1. 9--12, ΟἸγοθθ Ρ. 498, 1ὅ. 
Ρ. 180, 8 ροϑέ Περὶ τοῦ Βοός ἕπϑετε δαδίαπι]. 
Ρ. 184, ὁ 8ογδα 842-868. 
Ρ. 188 ἐπ᾿ ἄρρ. ογίξ. βογίδε 68.---Ἴοὸ. ΑΒΟΜΙΠ6 εἰ 11. ΑΟΜΠ6. 
Ῥ. 196. 8 86 ἐνοϊικε λιαβεῖε ] σὲ 
Ῥ. 306 ἐπ αρρ. οτίξ, βογίδε: 104. ΑΒΟΜ, 1. 
Ῥ. 307 ὑπ᾿ ἀρΌ. οτίξ. δοτίδε: 1048. ΑΒΜ 16 εἰ 106. ΑΒΟΜ, 1. 
Ῥ. 301, 11 δοτίδε (60, ρη8Ύ. 
Ῥ. 208 ἐπ ἀρ. ογίξ, βοτέδε: 101---109 ργὸ 110. 
Ρ. 309 ὑπ ἀρ. ογίέ, αἀάε: 110 ΑΟΜ, 906Η. 
Ρ. 391, 11 8οτῖδε ψύλλων. 
Ρ. 380 ἐπ ἀψρ. ογίί. ϑογίδε 8 αὐτὶν 1 ργοὸ ὃ αὐτὶν 1. 
Ρ. 386 ὧν ἀρῇ. οτίξ. φογῖδο δ4- δῦ. 
Ρ. 348 ἐν ἀρρ. οτγίξ. ϑογίδε 11. ΟΜ, 7568. 
Ῥ. 347, 30. δογίδε ϑόσαντες. 
Ρ. 363, δ 8ογῖδε Γάϊνα. 
Ρ. 368 ἴῃ ἀρ. ονῖξ. ϑογίδε: ται. ἃ ΟΜ, 5568. 
Ρ. 368, 9. 80γίδε με΄ μγῸ μη 
Ῥ. 3δδ᾽ ὧν ἀρρ. ον. ϑογίν: 138, ΑΟΜ,, 7 δἰ ραμῖο ἐηΐγα: 134. 

ΟΝ, 988. 
Ρ. 361 ἐν α}ρ. οἶς. ϑογίδε: 188. ΔΟΜ, Η68. 
Ρ. 360, 8 βογίδε σλε΄ ργὸ σλδ΄. 
Ρ. 308, 58 βογίδε τεϑήκασι. 
Ρ. 3δ9 ὧδ ἀρρ. ογῖϊ. βουίδε 145. ΟΝ, 5ΦΗ68Β. 
Ῥ. 361, 18 βογέδε ξηλοτυπήσαντος. 
Ῥ. 8310. «μαῤένοηε. τενεύτεδ. ἰένιδαε σίου ἐμέθν' 1. 18 δὲ 19, δεῖ 19 δὲ 30 

ἐν ον δηάνων γα. 
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